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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
 

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

бр.88/17, 27/18, 10/19 и 6/20, 129/21) 

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

101/17 и 27/18, 10/2019,27/2018 – др. закон и 129/2021)) 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред 

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

бр.10/17,12/2018, 15/2018, 18/2018,1/2019 и 2/2020) 

 Правилник о наставном плану и програму за први и други разред 

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

бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 

3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 i 6/2017 

и 12/2018) 

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

и васпитања и наставном програму за 3.разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 1/2005, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - dr. pravilnik, 7/2011, 1/2013, 11/2014 i 

11/2016 и 12/2018) 

 Правилник о наставном програму за 4.разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016 i 7/2017 и 12/2018) 

 Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за 5.разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 6/2007, 2/2010, 

7/2010 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 i 9/2017, 12/2018 и 

15/2018 – др. правилник) 

 Правилник о наставном програму за 6.разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/2008, 3/2011, 

1/2013, 5/2014, 11/2016 i 3/2018, 12/2018 и 3/2020) 

 Правилник о наставном програму за 7.разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр. 6/2009, 3/2011, 

8/2013 i 11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019, и 3/2020) 

 Правилник о наставном програму за 8. разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.2/2010, 3/2011, 

8/2013, 5/2014, 11/2016 i 7/2017, 12/2018,10/2019 и 3/2020) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за 

крај обавезног образовања ((„Сл.гласник РС-Просветни гласник“ 

бр.5/2010) 

 Извештај о реализацији претходног Школског програма 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
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УСЛОВИ РАДА У ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

КОЛАРАЦ“ 
 

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

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

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

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

чему је село и добило назив. 

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

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

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

издвојена одељења у Биновцу, Ландолу и Луњевцу. Ова издвојена одељења такоёе 

имају пространа дворишта, погодна за ученике млаёих разреда у којима они проводе 

доста свог слободног времена. 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

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

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

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

изгради нова школска зграда.  

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

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

васпитање прераёена у две учионице, што отежава одвијање наставе физичког 

васпитања, нарочито у зимским месецима. 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

Постоји сарадња Школе са локалном заједницом. Окружење чине вишечлана, 

сеоска домаћинства, оријентисама у већој мери на пољопривреду, а нешто мањој, 

индустрију (близинa Железаре у Смедереву). Сарадња са месним заједницама матичне 

школе и издвојених одељења постоји, као и сарадња са родитељима наших ученика. 

Већина чланова Школског одбора и скоро сви чланови Савета родитеља узимају 

активно учешће у решавању проблема са којима се школа среће. 
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МАТЕРИЈАНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

РАДА 

 

Школа има објекте у четири насеља и то: 

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

до осмог разреда, као и настава за ученике са посебним потребама 

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

настава за ученике од првог до четвртог разреда. 

 

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

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

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

информатички кабинет, канцеларије директора, секретара и педагога, зборница, 

портирница и тоалети за ученике и особље Школе. 

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

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

четинарима и брезама, као и биста Илије Милосављевића Коларца. 

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

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

подручне школе имају котларнице, простор за одлагање угља као и лепа, пространа 

дворишта. Оне такоёе поседују и по један стан за учитеље који се налази у саставу 

школске зграде. 
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ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљ овог програма је унапреёивање наставног процеса и усклаёивање истог са 

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

интересовања у што већем обиму задовоље.  

Овај Школски програм је заснован на циљевима и исходима образовања и 

васпитања Републике Србије. Израёен је  на основу досадашњег искуства  у планирању  

наставних садржаја који ће се по педагошко-дидактичком обликовању реализовати у 

периоду од  2022. до 2026. године.  

Планирано је праћење, вредновање и истраживање евентуалних  проблема до 

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

програма у сарадњи са наставницима и стручним активима. 

Задаци школског програма су:  

 Планирање  садржаја обавезних и изборних наставних предмета 

 Планирање  садржаја секција и часова додатног рада 

 Планирање начина и поступка остваривања прописаних наставних 

планова и програма   

 Осмишљавање активности којима ће се остваривати наставни садржаји 

 

Настава се реализује на српском језику. 

Саставни део овог програма су индивидуални планови рада оних  ученика школе 

који по њима напредују и на њих оставрују право, сагласношћу родитеља и/или 

решењем Интерресорне комисије. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ  

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

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

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

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

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36   

10 Пројектна настава       1 36 

У К У П Н О: А 20 720 21 756 21 756 21 756 

Р. бр Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
 

1. 
Верска настава/ 

Граёанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 1 36 1  1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

Настава на језицима националних мањина се не реализује јер нема опредељених ученика. Уколико буде 

услова за реализацију ове наставе, биће увршћена у документ. 
 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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

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

3. Додатна настава 
    

1 36 1 36 

4. Настава у природи* 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

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

**Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 

спорта. 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

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

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 1.

ВАСПИТАЊА 

 

 ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе 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. 

Задаци:  

 Развијање љубави према српском језику и потребе да се он негује и унапреёује 

 Основно описмењавање ученика  

 Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

 Упознавање језичких појава и појмова, овладавање основама граматике и стилским могућностима српског језика 

 Оспособљавање за успешно писмено и усмено изражавање, богаћење речника и језичког израза 

 Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи и оспособљавање за самостално читање, разумевање и доживљавање 

прочитаног 

 Упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 

 Развијање потребе за књигом, способности да се  њоме самостално служе, навикавање на самостално коришћење библиотеке 

 Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање сценских остварења 

 Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапреёује 

 Навикавање на редовно праћење емисија за децу на радију и телевизији 

 Подстицање ученика на самостално језичко и литерарно стваралаштво 
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 Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

 Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности 

 Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње меёу људима 

 Усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, скупова речи и реченица 

 Савладавање технике читања и писања на ћириличком писму 

 Навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању 

 Формирање навике за читко, уредно и лепо писање 

 Развијање способности за разумевање појма песничка слика и за самостално препознавање тих појмова у тексту; утврёивање 

појмова стих, строфа, рима, рефрен 

 Оспособљавање ученика за доживљавање и тумачење текстова различитих жанрова 

 Вежбе у изражајном читању и казивању стихова 

 Оспособљавање ученика за самостано читање и тумачење популарних и нормативних текстова 

 Препознавање елемената који чине бајку 

 Развијање способности усменог и писменог изражавања, Вежбе у препричавању  

 Вежбе у самосталном састављању стрипа 

 Вежбе у изражајном читању и препричавању текста 

 Вежбе у јавном говорењу (наступу) 

 Оспособљавање ученика за правилно,течно,економично и уверљиво писмено изражавање;  

 Оспособљавање ученика да поштују редослед догаёаја у причи; 

 Развијање способности усменог и писменог изражавања 

 Лексичко семантичке вежбе; богаћење речника и изграёивање стила у писању и усменом говору ученика  

 Вежбе запажања и одвајања битног од небитног 

 Развијање потребе за  књигом као извором сазнања, наивкавање  на самостално коришћење библиотеке, 

потпуно овладавање начином воёења  дневника о прочитаним књигама  мотивисање, подстицање и усмерење  на читање лектире; 

 Развијање смисла и  способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено  и писмено изражавање, богаћење  речника, 

језичког и стилског  израза; 

 Подстицање ученика на  самостално језичко, литерарно и  сценско стваралатво;подстицање, 

неговање  и вредновање ваннаставних активности(литерарна, језилка, редитаторска, драмска, новинарска  секција и др.) 

 

Компетенције које развија: Комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, естетска 

компетенција, дигитална компетенција, одговоран однос према околини, решавање проблема,  
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ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёу-предметно 

повезивање 

Ученик ће бити у стању да: 

● разликује изговорени глас и 

написано слово; изговорене и 

написане речи и реченице; 

● влада основном техником читања и 

писања ћириличког текста; 

● разуме оно што прочита; 

● обликује усмену поруку служећи 

се одговарајућим речима; 

● примењује основна правописна 

правила; 

● пише читко и уредно; 

● писмено одговара на постављена 

питања; 

● спаја више реченица у краћу 

целину; 

● пише реченице по диктату 

примењујући основна правописна 

правила; 

● гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

● пронаёе информације експлицитно 

изнете у тексту 

 

 

 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ  

И ПИСАЊЕ 

 

 

 

 

 

90 

Глас и слово; штампана и писана слова 

ћириличког писма.                                                               

Речи и реченице као говорне и писане целине.                 

Текстови засићени словима која се 

обраёују/текстови предвиёени за глобално 

читање.                                                                    

Све врсте текстова који су написани 

штампаним или писаним словима.                                                           

Језичке игре.                                                               

Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; моторичке вежбе.                           

Писање (преписивање, самостално писање и 

диктат).                                                                            

Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и 

тихо читање); питања којима се проверава 

разумевање прочитаног.                                                              

Изговор и писање гласова који ученицима 

причињавају тешкоће (нпр. ё, ћ; џ, ч; ј, љ). 

 

 

Mатематика,    

Ликовна култура, 

Mузичка култура,  

Свет око нас, 

Физичко и   

здравствено васпитање 

Дигитални свет 

Ваннаставне  

активности                    

 

Ученик ће бити у стању да: 

● активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који 

му се чита; 

● препозна песму, причу и драмски 

текст; 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕ-

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА                                                                

Поезија                                                                       

Народна песма, Ја сам чудо видеоЈован 

Јовановић Змај, Зимска песма                                          

Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, 

Пролеће/Мира Алечковић, Ветар сејач                                  
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● одреди главни догаёај, време 

(редослед догаёаја) и место 

дешавања у вези са прочитаним 

текстом; 

● уочи ликове и прави разлику 

измеёу њихових позитивних и 

негативних особина; 

● изрази своје мишљење о понашању 

ликова у књижевном делу; 

● препозна загонетку и разуме њено 

значење; 

● препозна басну и разуме њено 

значење; 

● учтиво учествује у воёеном и 

слободном разговору; 

● обликује усмену поруку служећи 

се одговарајућим речима; 

● усмено описује ствари из 

непосредног окружења; 

● напамет говори краће књижевне 

текстове; 

● учествује у сценском извоёењу 

текста; 

● пажљиво и културно слуша 

ВНОСТ  

 

 

 

 

45 

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави 

зечеви/У гостима/Ливадско звонце                                      

Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља 

за зеку                                                                               

Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у 

наставцима)                                                                       

Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова 

година                                                                                 

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа 

згодна; Дете/Деца су украс света                                          

Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав 

Лазаревић, Сликар                                                                                            

Перо Зубац, Добар друг ти вреди више           

Драгомир Ђорёевић, Није лако бити дете                          

Проза                                                                        

Народна прича, Свети Сава и ёаци                              

Народна прича, Деда и репа /Голуб и пчела            

Народна басна, Лисица и гавран                               

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе                        

Лав Николајевич Толстој, Два друга                              

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор 

Коларов, Дум-дум Оливер и његов бубањ                          

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било 

слово/Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни ћошак                       

Избор из народних и ауторских загонетки 

(Десанка Максимовић, Загонетке лаке за 

прваке ёаке, Загонетке Григора Витеза и 

Бране Цветковића)                                                                   

Драмски текстови                                                    

Гвидо Тартаља, Зна он унапред                                       

Душан Радовић, Тужибаба                                          

Александар Поповић, Неће увек да буде 

 

 

Mатематика,    

Ликовна култура, 

Mузичка култура,  

Свет око нас, 

Физичко и   

здравствено васпитање 

Дигитални свет 

Ваннаставне  

активности                    
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први Бора Ољачић, Први дан у школи                             

Популарни и информативни текстови                                  

Избор из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе 

(Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, 

знаменита завичајна личност и др.); Милан 

Шипка: Буквар 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА                                                                

Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор) 

Избор из басни и сликовница за децу 

Књижевни појмови:                                                   

– песма;                                                                                        

– прича;                                                                                 

– догаёај; место и време збивања;                                                  

– књижевни лик – изглед, основне особине и 

поступци;                                                                              

– драмски текст за децу;                                               

– шаљива песма;                                                            

– басна;                                                                           

– загонетка. 
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Ученик ће бити у стању да: 

● правилно изговори и напише 

кратку и потпуну реченицу 

једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом, 

односно интерпункцијским знаком 

на крају; 

● правилно употреби велико слово; 

● пише читко и уредно; 

● пише реченице по диктату 

примењујући основна правописна 

правила; 

● тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, 

правопис  

и ортоепија 
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Реченица; реч; слово.                                                 

Улога гласа/слова у разликовању значења 

изговорене односно написане речи.                           

Реченице као обавештење, питање и заповест.                 

Велико слово на почетку реченице, у писању 

личних имена и презимена, имена насеља 

(једночланих) и назива места и улице у којој 

ученик живи, као и назив школе коју похаёа. 

Правилно потписивање (име, па презиме).                     

Тачка на крају реченице; место и функција 

упитника и узвичника у реченици. 

Mатематика,    

Ликовна култура, 

Mузичка култура,  

Свет око нас, 

Физичко и   

здравствено васпитање 

Дигитални свет 

Ваннаставне  

активности                    

Ученик ће бити у стању да: 

● влада основном техником читања и 

писања ћириличког текста; 

● активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који 

му се чита; 

● препозна песму, причу и драмски 

текст; 

● одреди главни догаёај, време 

(редослед догаёаја) и место 

дешавања у вези са прочитаним 

текстом; 

● уочи ликове и прави разлику 

измеёу њихових позитивних и 

негативних особина; 

● изрази своје мишљење о понашању 

ликова у књижевном делу; 

  

 

 

 

ЈЕЗИЧКА  

КУЛТУРА 
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Говорење                                                                                 
Воёени и слободни разговор.                

Говорни предлошци.                                          

Усмена порука.                                                  

Причање, препричавање и описивање.          

Казивање књижевног текста.                                   

Драмски, драматизовани текстови, сценска 

импровизација.                                                         

Сценско извоёење текста (драмско и 

луткарско).                                                              

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке 

вежбе.                                                                      

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

Слушање                                                                             
Стварне и симулиране ситуације.                             

Слушна порука                                             

Mатематика,    

Ликовна култура, 

Mузичка култура,  

Свет око нас, 

Физичко и   

здравствено васпитање 

Дигитални свет 

Ваннаставне  

активности                    
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● правилно изговори и напише 

кратку и потпуну реченицу 

једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом, 

односно интерпункцијским знаком 

на крају; 

● учтиво учествује у воёеном и 

слободном разговору; 

● обликује усмену поруку служећи 

се одговарајућим речима; 

● усмено препричава; усмено прича 

према слици/сликама и о 

доживљајима; 

● усмено описује ствари из 

непосредног окружења; 

● бира и користи одговарајуће речи 

у говору; на правилан начин 

користи нове речи у свакодневном 

говору; 

● напамет говори краће књижевне 

текстове; 

● учествује у сценском извоёењу 

текста; 

● пажљиво и културно слуша 

саговорнике; 

● слуша, разуме и парафразира 

поруку; 

● слуша интерпретативно читање и 

казивање књижевних текстова 

ради разумевања и доживљавања; 

● примењује основна правописна 

правила; 

Аудио-визуелни записи.                                                   

Игре за развијање слушне пажње. 

Писање 
Питања о сопственом искуству, бићима, 

предметима, појавама, сликама, о 

књижевном и некњижевном тексту.                   

Писана порука.                                                            

Краћа текстуална целина: о сопственом 

искуству, о доживљају, о сликама, поводом 

књижевног текста.                                             

Реченице/кратак текст погодан за 

диктирање. 

Књижевни текстови.                                                    

Текстови са практичном наменом: 

позивница, упутство, списак за куповину и 

др.                                                                                   

Нелинеарни текстови: текст у табели, 

распоред часова, стрип, улазница и др. 

Информативни текстови:  

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; 

текстови о знаменитим личностима српске 

културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог 

понашања (бонтон); о месту у којем 

ученициживе; о животињама итд. 
 



16 

● писмено одговара на постављена 

питања; 

● спаја више реченица у краћу 

целину; 

● гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

● пронаёе информације експлицитно 

изнете у тексту 

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 

Начин остваривања програма:  

Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: Почетно читање и писање, 

Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Почетно читање и 

писање - 90 часова, Књижевност - 45 часова, Језик - 10 часова и Језичка култура - 35 часова. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ  

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог разреда основне школе, али, ако је потребно, наставља 

се и у другом полугодишту. Почетно читање и писање реализује се самостално, али обухвата и садржаје из Књижевности, Језика и 

Језичке културе.  

Припремни период  

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, препричавање, познавање слова, 

познавање читања и писања, спретност у руковању прибором за писање и цртање. У току овог периода испитивање ученика се обавља 

кроз активности које се меёусобно прожимају.  
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Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација (поздрављање у конкретним ситуацијама: добро 

јутро, добар дан и довиёења; захваљивање, извињавање). Ученици могу причати на основу посматрања слика и низа слика. Могу 

препричавати слушани текст, позоришне или луткарске представе разговетним природним говором и правилним изговором. Учитељи 

треба да воде рачуна о правилној артикулацији гласова и да са ученицима коментаришу одслушано.  

Вежбе у посматрању се односе на уочавање целине и детаља, посматрање предмета, појава и околине. Треба их тематски 

организовати. Прво се посматра учионица, па се касније та активност проширује на околину. Ученици могу посматрати предмете, 

људе, животиње, догаёаје, слике, слике у низу, фотографије, објекте из околине и сл. Пажњу ученика треба усмерити на целину, затим 

на најважније појединости и на крају на мање важне појединости. Опажају се: облици, боје, односи, покрети, мимика и гестови, 

скривени детаљи и сл.  

Вежбе у слушању почињу слушањем онога што говоре учитељи, други ученици, глумци и спикери. Слушани говор се 

коментарише да би се одредиле говорне карактеристике говорника. Слушање треба да буде повезано са мимиком и гестовима који 

прате оно што се говори. Обавезно инсистирати на подражавању правилног говора. Током слушања одвајати битно од небитног, 

неговати пажњу и концентрацију. Слушају се и звукови ономатопејског типа, шумови, артикулисани и неартикулисани звукови.  

Аналитичка вежбања треба да буду занимљива и подстицајна јер су један од најважнијих предуслова за учење читања и писања. 

Не изводе се изоловано већ су повезана са вежбама слушања и посматрања. Уочава се позиција гласова у речи која је изговорена и 

позиција слова у речи која је написана. Када ученици савладају уочавање гласова и њихову позицију у речима, прелази се на 

растављање речи на гласове. За почетак се препоручују речи од два гласа, а затим од три, четири и више.  

Синтетичка вежбања се организују упоредо са аналитичким. Речи које су већ растављене на гласове опет се сливају у целину. 

Почиње се од најлакших и иде ка све тежим. Ученици се на тај начин припремају за читање и разумевање прочитаног.  

Вежбе у отклањању дијалекатских и жаргонских карактеристика говора се изводе полако и систематично. Учитељи посебну 

пажњу треба да обрате на изговор гласова ё, ћ; џ, ч; ј, љ.  

Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију се развијају кроз игру. Препоручује се везивање чворова од канапа, везивање 

пертли, закопчавање дугмића, низање перлица (могу се изводити и на часовима физичког васпитања). Графомоторичке вежбе су веома 

важне у припреми за писање. Свака графомоторичка вежба треба да се повеже са неким догаёајем, вежбом слушања, посматрања, 
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причања и сл. Такве вежбе, односно писање елемената слова, изводе се на различите начине, кроз цртеже, рамове за слике у простору 

предвиёеном за писање. Ученике треба подстицати да употпуне цртеж додајући своје елементе (корелација са ликовном културом). 

Вежбе писања линија изводити без подизања руке, из једног потеза. Ученике усмеравати на правилно држање оловке (графитне оловке, 

хемијске оловке, налив пера, фломастера). Употребу гумице треба свести на минимум, јер смањује одговорност ученика у писању. 

Пазити на правилно држање тела, удаљеност од стола, правилан положај тела у односу на сто и на угао писања. При писању учити 

ученике да не журе, да рука буде опуштена. 

Учење читања и писања  

Дидактичко-методичка организација наставе почетног читања и писања зависи од много фактора, а најважнији је онај који се 

односи на предзнања ученика. Учитељи бирају поступак који ће користити у настави почетног читања и писања - комбинацију 

монографског и групног поступка, групни или комплексни поступак.  

Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа индивидуализације. У сваком одељењу 

постоје ученици који знају да читају и они који само познају слова или не знају да читају. Садржаји, методе и облици рада треба да се 

прилагоде могућностима и потребама ученика.  

У овом периоду ученици треба да вежбају читање одговарајућих текстова, правилно изговарају све гласове и правилно 

наглашавају речи и реченице. Треба обратити пажњу на индивидуалне способности ученика. Свако дете чита својим темпом и према 

својим способностима. Пожељно је често проверавати степен савладаности технике читања и разумевања прочитаног. При учењу 

читања могу се користити игре словима и речима, језичке игре (ребуси, испуњалке, укрштене речи). Ученици тако упознају нове 

садржаје, ситуације имају већу мотивисаност, а атмосфера је пријатна и опуштена. Подстицати ученике да свакодневно вежбају читање 

код куће. Сараёивати са родитељима ученика и пружити им неопходне информације везане за читање (мотивација деце, читање у 

свакодневним животним ситуацијама, удаљеност текста од очију је 30 центиметара и сл.).  

Ученици уче да пишу појединачна штампана и писана слова, речи и реченице; цифре. Размак измеёу штампаних слова у речима 

мора да буде равномеран. Код учења писаних слова посебну пажњу треба посветити графичком увезивању слова у речима. Слова треба 

да буду исте висине и дебљине, а размак измеёу речи уједначен. Писање увежбавати кроз преписивање, допуњавање реченица, 

састављање реченица на основу слике, састављање реченица на основу низа слика, диктате и самостално писање реченица и краћих 

текстуалних целина. Поред усвајања облика слова, смера писања самог слова, посебну пажњу треба обратити на просторну 
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оријентацију у свесци. Појединачно писање слова се ограничава на један до два реда у свесци. Дневна оптерећеност писањем не треба 

да је дужа од 25 минута. Леворука деца пишу левом руком.  

Усавршавање читања и писања  

У овом периоду ученик треба да влада основном техником читања и писања. Усавршавање читања треба вежбати на текстовима 

који су кратки, динамични, интересантни и примерени узрасту ученика, као и на текстовима школске и домаће лектире. Посебну 

пажњу обратити на разумевање прочитаних речи, реченица и текстова. Редовним вежбањем ученици аутоматизују процес читања и 

писања. 

КЊИЖЕВНОСТ  

Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе школске године, из буквара/почетнице и уз помоћ 

читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ планира њихову реализацију у складу са индивидуалним 

карактеристикама ученика и укупним могућностима колектива, руководећи се исходима учења.  

Приликом оспособљавања ученика да уз помоћ учитеља разумеју текстове из школске лектире, али и популарне, информативне 

текстове из часописа за децу, енциклопедија и сл. важно је настојати да се уоче догаёаји, просторни и временски односи и битне 

појединости у описима бића и природе. Како се текстови из школске лектире користе за усавршавање читања и писања и увоёење 

ученика у основне појмове о књижевности, тако се ученици подстичу да уоче ликове у књижевном делу, њихове особине и поступке; 

њихова емоционална стања (радосно, тужно, смешно) и да разликују појмове добра и зла.  

У прописаним текстовима из школске лектире понуёен је избор, односно опредељивање учитеља да у неким случајевима изабере 

измеёу два, односно три дела (нпр. бира се једна народна прича - Деда и репа или Голуб и пчела, бира се једна од три понуёене песме 

Гвида Тартаље, а од Лјубивоја Ршумовића обавезно је обрадити песму Ау што је школа згодна, а поред ње бира се још једна од две које 

су понуёене - Дете или Деца су украс света, итд.).  

Први пут се уводи читање текста у наставцима, на примеру Јежеве кућице Бранка Ћопића. То подразумева да учитељ, према 

плану који сам осмисли и одговарајућом динамиком, чита део по део Ћопићевог текста и разговара са ученицима о прочитаном на 

неколико планираних часова мотивишући их да дело прочитају и сами.  
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Пошто су текстови предвиёени програмом једноставни, кратки и засновани на хронолошком низању догаёаја, ученик треба да 

одреди где се и када дешава радња и да разуме узрочно-последични распоред догаёаја, односно шта се у фабулативном тексту десило 

прво, а шта следеће, шта је претходило неком догаёају а шта из њега следи.  

Ученик треба да уочи формалну различитост поезије, прозе и драмског текста (разликовање стиха од прозног и драмског текста 

писаног по улогама) и њихове основне генолошке карактеристике (нпр. одсуство фабуле у лирском делу, ритмичност стихова или 

низање догаёаја у епском и драмском делу), али не на нивоу дефинисања генолошких појмова. Ученик треба да разликује песму (и 

шаљиву песму - по тону певања) од приче (басне) и драмског текста, али без увоёења дефиниција књижевнотеоријских појмова. 

Детаљније терминолошко одреёивање уводи се поступно у старијим разредима.  

Ученик треба да буде у стању да разуме пренесено значење загонетке без формулисања у њој постојећих стилских поступака; да 

препознаје жанр басне као приче са пренесеним значењем (без увоёења појма алегорије), да буде упознат са постојањем народне и 

ауторске басне (које могу бити у стиху или у прози), да у баснама ликови могу бити не само животиње, већ и биљке, предмети, 

антропоморфизована бића (Срећа, Нада) или људи и, коначно, да буде у стању да разуме њено пренесено значење и издвоји њену 

поуку. Пошто се у овом узрасту интегрални текст басне неретко адаптира, скраћује, у исходима нису наведени структурни жанровски 

елементи басне (фабула и поука), поготово што поука у народној басни и код неких аутора није издвојена (а наравоученија Доситеја 

Обрадовића су у неким адаптацијама скраћена или изостављена).   

Ученици се оспособљавају да уоче непознате и мање познате речи у тексту и да питају учитеља за њихово објашњење како би 

што боље разумели значење текста. Воёени питањима (ко?, шта?, где?, када?, зашто?) о прочитаном садржају, ученици се 

оспособљавају да као одговоре формулишу: реченице, одељке, краће текстовне целине, зависно од индивидуалних способности. Током 

обраде књижевних текстова ученици стичу прва литерарно-естетска искуства и формирају своје ставове о делу које слушају или читају. 

Учитељ подстиче ученике да своје ставове и искажу.  

Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност песама и да их изражајно читају и 

рецитују (по избору). Успостављање разлике измеёу дела у стиху и дела у прози не врши се на теоријском нивоу.  

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које настају поводом 

дела (сценски наступ, драмска игра, луткрска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и коментарисање 

драматизованих одломака). Притом ученици усвајају и правила понашања у позоришту у оквиру васпитног деловања школе. Уз 
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активно слушање, а потом и самостално читање једноставних књижевних и осталих типова текстова ученици се оспособљавају да 

садржаје доводе у везу са илустрацијама које прате књижевни, популарни и информативни текст.  

Од првог разреда садржајима програма се сугерише систематично и поступно усвајање књижевних појмова, а учитељима се 

препоручује да континуирано уводе нове речи у речнички фонд ученика, како би се он обогатио. Усвајање књижевних појмова не 

подразумева учење њихових дефиниција, већ њихово именовање и описно образлагање појма, уочавање његове улоге у 

књижевноуметничком тексту.  

Стицању читалачких навика доприноси поновно враћање домаће лектире у школске програме. У првом разреду часови домаће 

лектире реализују се у другом полугодишту. У намери да се ученици од првог разреда навикавају на читање лектире у обавезном и 

слободном избору, успоставља се сарадња са школским библиотекаром, а неколико часова се током године може реализовати у 

школској библиотеци.  

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се и у оквиру Језичке културе и при обради књижевноуметничких текстова. 

Ученици се подстичу да читају текстове у сликовницама (на пример, басне, бајке и приче). 

ЈЕЗИК  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда 

захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица 

се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре) већ и као комуникативна јединица (са становишта њене 

функције у комуникацији).  

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 оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања. Тако се поставља 

основа за проширивање језичких садржаја у старијим разредима.  
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Потребно је указивати на разликовну функцију гласа у оквиру речи (нпр. ёак, џак). Тако се посредно скреће пажња на важност 

правилног писања слова, односно правилног изговарања гласова.  

Елементарне основе из морфологије ученици стичу уочавајући реч као језичку јединицу измеёу гласа и реченице. Речи увек треба 

уочавати и обраёивати у оквиру реченице. У писању треба скренути пажњу на то да је реч одвојена белинама са обе стране, а у говору 

учитељ треба да нагласи правилан акценат неке речи (уколико је ученици погрешно изговарају).  

Реченице треба уочавати, кад год је то могуће, у оквиру текста. У писању посебно треба скренути пажњу на то да реченице 

почињу великим словом и завршавају се тачком, знаком питања или знаком узвика (на овај начин се повезују граматика и правопис). 

Када се реченица изговара, ученицима се скреће пажња на њену интонацију, нарочито ако се ради о питању.  

Вежбе за усвајање и утврёивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним ситуацијама 

проистичу из програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од 

књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика 

мора одреёивати на основу систематског праћења говора и писања ученика.  

Правопис  

Правописна правила ученици треба да савладају путем систематских вежбања (елементарних и сложених). Ова вежбања треба да 

буду што разноврснија и треба их организовати што чешће.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно усавршавање говорења, слушања, читања и 

писања. Ове четири програмске подобласти усмерене су на неговање културе говора, писменог изражавања, богаћење речника и, у 

ширем смислу, на развијање комуникативних способности ученика. Наставни рад у области Језичка култура реализује се у прожимању 

са другим областима предмета, као и кроз самосталне наставне јединице.  

Говорење ученика развија се у разговору у којем их учитељ усмерава да усавршавају своју комуникацију. У воёеном разговору о 

књижевном тексту или о одреёеној теми, ученици одговарају на питања, постављају питања, износе своја мишљења и ставове. 

Слободни, односно друштвени разговор, основа је свакодневне комуникације и зато је потребно ученике усмеравати како да учтиво 
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започну разговор, размењују информације и користе основне форме учтивости. У току разговора могу се издвајати ситуациони говорни 

предлошци који се користе у свакодневним комуникативним ситуацијама. Ученици се охрабрују да обликују усмену поруку у којој ће 

изнети информације на примерима из свакодневног школског живота. У току сваког разговора ученици се подстичу да говоре, односно 

да износе информације, своја мишљења, именују осећања, уз одабир одговарајућих речи.  

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. То су садржаји програма, односно садржаји 

учења. Ученик се постепено уводи у усмено изражавање и учи како да преприча текст, како да прича или како да описује. Изражавање 

се реализује кроз говорне вежбе уз помоћ датог или заједничког плана. План помаже ученицима да осмисле садржину говора, али не 

треба спутавати оне који могу да говоре самостално са индивидуалним планом, па и без њега. Усмено се препричава краћи текст, део 

позоришне представе или филма. Препоручене врсте причања су: причање о слици или по низу слика (прича у сликама), причање о 

доживљајима и догаёајима. Описују се годишња доба, биљке и животиње, најбољи друг или другарица, чланови породице, кућни 

љубимци и сл. Ученици се упућују на правилно говорно изражавање.  

Учење напамет и говорење одабраних текстова или њихових кратких одломака усмерено је на богаћење речника и правилан 

говор. Говоре се напамет научене одабране песме, уз увоёење ученика у правила рецитовања. Такоёе, могу се напамет научити и 

говорити кратки одломци из прича и делови драмског текста (лице). Циљ ове врсте говорења је изражајни говор, а не само меморисање 

текста. Зато треба пажљиво одабрати шта ће деца учити напамет, а неки од критеријума су уметничка вредност текста и његова 

прилагоёеност узрасту. Сценски се изводе драмски текстови из школске лектире и драматизовани текстови. Сценске игре најбоље је 

реализовати на основу књижевних дела која су погодна за сценску импровизацију.  

Богаћење речника у функцији јасног изражавања реализује се кроз коришћење адекватних речи у говору, усвајање и коришћење 

нових речи, као и проширивање опсега значења у оквиру једне речи. Нове речи се усвајају из правилног говора и из књижевних и 

некњижевних текстова. Ученици се упућују да из свог активног речника, уз активирање пасивног, користе речи које што прецизније 

преносе жељену информацију, али и да речима могу говор учинити лепшим.  

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке игре. Врсте игара потребно је одабрати према 

интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. То могу бити разговорне игре, на пример, разговор са непослушном 

лутком, разговор са књижевним ликом, затим ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор 

код лекара. Такоёе, могу се одабрати и преметаљке, ребуси, палиндроми, уланчавање, допуњалке, једноставне укрштене речи.  
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Слушање је важна активност у комуникацији. Ученици се у разговору упућују да пажљиво и културно слушају саговорнике. У 

наставном контексту ученици слушају шта други говоре и то потврёују репродуковањем или парафразирањем слушне поруке, као и 

поступањем по молбама и усменим инструкцијама одраслих и вршњака. Пажљиво слушање практикује се и у симулираним 

ситуацијама (разговорне и ситуационе игре). Ученици слушају читање учитеља, вршњака, спикера.  

Запис по слушању подразумева диктат, којим се вежба и писање. Меёутим, први корак у реализацији диктата је слушање и 

уочавање границе измеёу речи и реченица у зависности од интонације, чиме се развија језичко повезивање изговорене и записане речи.  

Игре за развијање слушне пажње изводе се у наставном контексту: пажљиво слушање са задатком, на пример, Препознај ко 

говори, Слушај како говорим (тихо, брзо), Чујем глас т...  

Писање и читање се увежбавају у настави почетног читања и писања, а затим у областима Књижевност, Језик и Језичка култура. 

У садржајима програма из области Језичка култура дати су основни елементи који се односе на писменост ученика, с тим да се они не 

могу посматрати изоловано, већ у садејству са исходима и препорученим садржајима у свим областима предмета. Дакле, читање и 

писање се не уче посебно у оквиру наставних области, већ кроз све наставне садржаје.  

У првом разреду ученици пишу реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води рачуна о индивидуалном приступу 

ученику, што подразумева подстицање према способностима и могућностима у писању. Ако дете има тешкоћа у писању, потребно је 

пажљиво и постепено га уводити у писање, док дете које напредује треба подстицати адекватним захтевима. Ученици писмено 

одговарају на једноставна питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, као и на питања о књижевном и 

некњижевном тексту. Осим тога, ученици самостално осмишљавају и пишу реченице о сопственом искуству, бићима, предметима, 

појавама. Такоёе, записују наслов слике или наслове слика у низу и реченице на основу слике или низа слика (прича у сликама).  

Ученици се оспособљавају да запишу краћу писану поруку којом преносе информације и која има практичну намену. Ове поруке 

немају класичну форму, већ служе за свакодневне намене, на пример, информације о школским обавезама (информације о 

ваннаставним активностима, списак школског прибора, потребног материјала за школске предмете).  

Учење самосталног писања текста почиње спајањем више реченица у целину. Ученици пишу о свом искуству, о доживљају, о 

слици или по низу слика (прича у сликама). Према својим способностима ученик ће написати две, три повезане реченице или краћи 

текст.  
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У писању се примењују научена правописна правила која се уче у оквиру области Језик. Потребно је да се правопис у писању 

доследно примењује од почетног читања и писања. Ученици се упућују да бирају адекватне речи и да их употребљавају нове док пишу.  

Читање се увежбава на делима школске и домаће лектире, и на другим књижевним и некњижевним текстовима. Посебна пажња 

треба да је усмерена на читање информативних текстова, према интересовањима ученика и у друштвеном контексту, према 

препорученим садржајима програма. Потребно је практиковати следеће врсте читања: гласно читање (целог текста, штафетно, 

флексибилно, драмског текста по улогама); тихо читање (у себи). Разумевање текста показује се помоћу подстицаја или питања и 

исказивањем теме/поенте текста (у складу са предзнањем), као и представљањем кључних делова текста сликом (илустрација текста). 

Информације у тексту проналазе се воёено (одговарањем на репродуктивна питања ко?, где?, како?, када?) и самостално, без детаљно 

датих упутстава. 
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1.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета: Оспособљавање ученике да на енглеском језику комуницирају у усменом облику, на основном нивоу, о 

темама из њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика 

и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно мишљење, радозналост и 

истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални развој ученика 

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

сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка 

компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Разумеју једноставне 

поздраве и реагују на њих; 

поздраве и отпоздраве 

користећи најједноставнија 

језичка средства; питају и 

кажу како се зову. 

 

Разумеју и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

поздрављање и 

представљање; поздрављају, 

отпоздрављају, размењују 

информације личне природе 

(питају и кажу како се зову); 

разумеју једноставна 

упутства и налоге и реагују 

1. Увод у 

предмет 

Поздрављање и 

предстваљање 

 

 

2. Hello 

Здраво 

Поздрављање и 

представљање; 

изражавање 

упутстава и 

налога 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изразе и речи које се користе код представљања 

и упознавања – Hello. I’m (Miloš). Goodbye. 

 

 

 

 

- препознавање и именовање ликова из уџбеника; 

- изразе који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – I’m (Miloš). Hello. 

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

- бројеве од 1 до 10; 

- једноствне наредбе – Stand up. Sit down. Clap. 

Poit to … . Count to 10. 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна култура 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 
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на њих; формулишу 

једноставна упутства и 

налоге; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

Препознају и именују 

предмете из учионице; 

разумеју једноставан опис 

места; описују место 

користећи најједноставнија 

језичка средства; разумеју 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

формулишу једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

изразе за захваљивање и 

упућују захвалност; уоче 

сличности разлике у 

школском животу у циљној 

култури и код нас. 

 

 

Препознају и именују 

играчке; разумеју 

једноставне исказе којима се 

изражава припадање; знају 

да кажу чије је нешто; изразе 

захвалност; уоче сличности 

и разлике у начину разоноде 

у циљној култури и код нас; 

поштују правила учтиве 

 

 

3. My classroom 

Моја учионица 

Описивање 

места; 

изражавање 

упутстава и 

налога; 

захваљивање 

 

 

 

 

 

4. My toys 

Моје играчке 

Изражавање 

припадања; 

захваљивање 

 

 

 

5. Review 1 

Понављање 1 

Представљање 

и поздрављање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују школски предмети – bin, 

board, chair, table, door, window, picture; 

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

- једноствне наредбе – Stand up. Sit down. 

- дијалошки модел – It’s for you. Thank you. 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују играчке – ball, ballon, 

boat, car, doll, robot, puzzle; 

- језичку структуру – This is my / your …; 

- дијалошки модел – Here you are. Thank you. 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 
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комуникације. 

 

 

Разумеју једноставне исказе 

који се односе на 

поздрављање и 

представљање; поздрављају, 

отпоздрављају, размењују 

информације личне природе 

(питају и кажу како се зову); 

разумеју једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих; формулишу 

једноставна упутства и 

налоге; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

Препознају и именују 

школски прибор; разумеју 

једноставне исказе који се 

односе на количине; 

изражавају количине 

најједноставнијим језичким 

средствима; разумеју 

једноставна питања личне 

природе и реагују на њих; 

размењују информације 

личне природе (питају и 

кажу колико имају година); 

уоче сличности и разлике у 

изгледу школског простора у 

 

6. My things 

Моје ствари 

Описивање 

предмета; 

изражавање 

количина; 

тражење и 

давање 

информација 

личне природе. 

 

 

 

 

 

 

7. Shapes and 

colours 

Облици и боје 

Описивање 

предмета; 

изражавање 

количина. 

 

 

 

 

 

 

 

8. My farm 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изразе који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – I’m (Miloš). Hello. 

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

you. Nice to see you, too. 

- једноствне наредбе – Stand up. Sit down. Clap. 

Point to … . 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именује школски прибор – bag, 

book, lunch box, pencil, pencil box, rubber, water 

bottle; 

- језичкe структурe – How many…? How old are 

you? I’m (six). 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 
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циљној култури и код нас. 

 

 

 

Препознају и именују боје и 

облике; разумеју једноставне 

описе предмета и исказе који 

се односе на изражавање 

количина; описују предмете 

и изражавају количине 

користећи најједноставнија 

језичка средства; размењују 

информације које се односе 

на описе предмета и 

количине; уоче сличности и 

разлике у начину забаве 

вршњака у циљној култури и 

код нас. 

 

 

 

Препознају и именују 

домаће животиње и појмове 

који се односе на сеоско 

домаћинство; разумеју 

једноставан опис места; 

описују место користећи 

најједноставнија језичка 

средства; уоче сличности 

разлике у начину живота у 

селу у циљној култури и код 

нас. 

Моја фарма 

Описивање 

места. 

 

9. Review 2 

Понављање 2 

Описивање 

предмета и 

места; позив и 

реаговање на 

позив у 

заједничкој 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Project 1 

Пројекат 1 

Изражавање 

количине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - речи којима се именују боје и облици – blue, 

green, orange, red, yellow, circle, triangle, square, 

rectangle; 

- језичке структуре – What colour is it / this? It’s 

(yellow). It’s a (blue) (triangle). How many 

(sqaures)? (Five) squares.  

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују домаће животиње и 

појмови везани за сеоско домаћинство – butterfly, 

duck, donkey, field, flower, goat, sun; 

- језичку структуру – Is it a... ? Yes, it is. No, it 

isn’t. 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 
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Разумеју једноставан опис 

предмета и места; описују 

предмете и места користећи 

најједноставнија језичка 

средства; разумеју позив и 

реагују на њега; упућују 

позив на заједничку 

активност; разумеју и 

поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препознају и именују 

бројеве до 10; разумеју 

једноставне исказе који се 

односе на количине и 

изражавају количине 

једноставним језичким 

средствима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Merry 

Christmas 

Срећан Божић 

Честитање 

 

 

 

12. My clothes 

Моја одећа 

Описивање 

предмета 

 

 

 

13. My body 

Моје тело 

Описивање 

живих бића 

 

 

 

 

14. Happy 

Easter 

Срећан Ускрс 

Честитање 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи и изразе који су се радили у темама 6, 7 и 

8;  

- језичке структуре из тема 6, 7 и 8; 

- Please put your books away and come here. 

- титуле за обраћање Miss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бројеве до 10, школски прибор;  

- језичке структуре How many (buttons)? Three 

(buttons). This is my number (four). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 
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Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе Божића код 

нас и у ВБ. 

 

 

 

Препознају и именују делове 

одеће; разумеју једноставан 

опис предмета; описују 

предмете користећи 

најједноставнија језичка 

средства; уоче сличности 

разлике у начину одевања у 

циљној култури и код нас. 

 

 

Препознају и именују делове 

тела; разумеју једноставан 

опис људи; описују себе 

користећи најједноставнија 

језичка средства; уоче 

сличности и разлике у 

начину забаве и учења у 

циљној култури и код нас. 

 

 

Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

 

 

 

 

15. My family 

Моја породица 

Представљање 

 

 

16. Review 3 

Понављање 3 

Описивање 

предмета и 

места; позив и 

реаговање на 

позив у 

заједничкој 

активности. 

 

 

17. My party 

Моја журка 

Изражавање 

допадања/ 

недопадања; 

честитање. 

 

 

 

 

18. My feelings 

Моја осећања 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- изразе и речи којe се односе на Божић – reindeer, 

Father Christmas, present, cracker, Christmas 

stocking, Merry Christmas;  

- сличности и разлике у начину прославе Божића 

код нас и у ВБ; 

- песму We wish you a Merry Christmas; 

- Божићне игре. 

 

- речи којима се именују делови одеће – jumper, 

shirt, shorts, skirt, socks, trousers; 

- језичку структуру – What colour is it/are they? 

It's/They’re... 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

- речи којима се именују делови тела – arms, ears, 

eyes, feet, fingers, hands, head, legs, toes, noes, 

knees; 

- језичку структуру –  I’ve got ten toes / two arms / 

ten toes…; 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

- изразе и речи којe се односе на Ускрс – bunny, 

daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет,верска 

настава 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 
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уоче сличности и разлике у 

начину прославе Ускрса код 

нас и у ВБ. 

 

 

 

 

 

Препознају и именују 

чланове породице; представе 

чланове своје породице; 

уоче сличности и разлике у 

породичним односима у ВБ 

и код нас. 

 

 

Разумеју једноставан опис 

предмета и места; описују 

предмете и места користећи 

најједноставнија језичка 

средства; разумеју позив и 

реагују на њега; упућују 

позив на заједничку 

активност; разумеју и 

поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

 

 

Препознају и именују храну 

Исказивање 

потреба и 

осећања 

 

 

 

 

 

 

19. Project 2 

Описивање 

живих бића 

 

 

 

20. Мy room 

Моја соба 

Исказивање 

положаја у 

простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easter; 

- сличности и разлике у начину прославе Ускрса 

код нас и у ВБ; 

-  песму Do the bunny hop; 

- Ускршње игре. 

 

 

 

 

- речи којима се именују чланови породице – 

baby, brother, dad, grandma, grandpa, mum, 

sister,family; 

- језичкe структурe – Who’s this? It’s (my aunt). 

He's /She's … You’re … They’re… We’re … This is 

my /your … 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

- речи и изразе који су се радили у темама 12, 13 и 

15;  

- језичке структуре из тема 12, 13 и 15; 

- Clean up. Let’s work together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет,верска 

настава 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 
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и пиће; разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/ недопадања и 

реагују на њих; траже 

мишљење и изражавају 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; разумеју 

једноставно исказане 

честитке и одговаре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе роёендана у 

ВБ и код нас. 

Препознају и именују речи 

које се односе на тему; 

разумеју свакодневне исказе 

у вези сa непосредним 

потребама и осећањима и 

реагују на њих; изразе 

основне потребе и осећања 

кратким и једноставним 

језичким средствима; уоче 

сличности и разлике у 

породичним односима у ВБ 

и код нас 

 

 

Опишу биљку користећи 

најједноставнија језичка 

средства; уоче сличности и 

разлике у начину изучавања 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- речи којима се именује храна – banana, biscuit, 

carrot, orange, sandwich, sweet, tomato, cake; 

- изразе и речи које се односе на роёендан – 

birthday, candle, Happy birthday to you / me; 

- језичку структуру – I / We like / don’t like + израз 

yummy 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

- речи и изразе којима се именују потребе и 

осећања – cold, happy, hot, hungry, sad, scared, shy, 

sleepy, thirsty 

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

Yes, I am. No, I’m not.  

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- речи и изразе који се односе на тему – jar, paper 

tissue, plant, bean 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 
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предмета у циљној култури 

и код нас. 

 

 

 

Препознају и именују речи 

које се односе на тему; 

разумеју једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагују на њих; 

траже и пруже кратка и 

једноставна обавештења о 

положају у простору. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- језичку структуру – It’s green/thin… 

- речи којима се именује намештај и припадајућа 

опрема – bed, blanket, pillow, rug, shelf… 

- предлози за место – in, on, under 

- језичку структуру – Where is it? It's in/on/under… 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

Српски језик,музичка 

култура,ликовна 

култура,математика,,граёанс

ко васпитање,свет око 

насдигитални свет 

 

 

Стандарди постигнућа 

Број и назив теме Стандарди постигнућа Процена и провера постигнућа 

1.Увод у предмет 

 

 

2. Hello 

Здраво 

 

 

3. My classroom 

Моја учионицa 

 

 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.10. 1.1.11. 

1.1.15. 1.2.1.  1.2.4.   1.3.1. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.10. 1.1.11. 

1.1.15. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.15. 1.1.21. 1.1.22.  1.2.1. 1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1.  2.1.1. 

 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама. 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 
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4. My toys 

Моје играчке 

 

 

 

 

5. Review 1 

Понављање 1 

 

 

6. My things 

Моје ствари 

 

 

 

 

7. Shapes and colours 

Облици и боје 

 

 

 

 

8. My farm 

Моја фарма 

 

 

 

 

9. Review 2 

Понављање 2 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.21. 1.1.22. 

1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1. 

 

 

 

1.1.2.  1.1. 1.1.21. 1.1.22. 3.  1.1.4.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.15. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.   

1.3.1. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10.  

1.1.11.  1.1.12.  1.1.13. 1.1.15.  1.1.21.  

1.1.22.  1.2.1. 1.2.4.  1.3.1.  2.1.1. 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.  

2.1.3. 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.  

2.1.3. 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  

1.1.21. 1.1.20. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2.  

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама. 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти . 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти . 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 
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10. Project 1 

Пројекат 1 

 

 

 

 

11. Merry Christmas 

Срећан Божић 

 

 

 

12. My clothes 

Моја одећа 

 

 

 

 

13. My body 

Моје тело 

 

 

 

 

14. Happy Easter 

Срећан Ускрс 

 

 

 

 

2.1.3. 

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1. 

2.1.2.  2.1.3. 2.1.12. 

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13 1.1.15. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3. 2.1.12. 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13 1.1.15. 1.120. 

1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1. 1.2.4.  

1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12. 

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  

1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   

 

 

пројекти. 

 

 

Усмена презентација пројеката.  

 

 

 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

ученички радови/мини пројекти. 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у  

паровима и групама, ученички радови/мини пројекти. 
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15. My family 

Моја породица 

 

 

 

 

16. Review 3 

Понављање 3 

 

 

 

17. My party 

Моја журка 

 

 

 

 

18. My feelings 

Моја осећања 

 

 

 

 

19. Project 2 

Описивање живих бића 

 

 

 

20. Мy room 

Моја соба 

Исказивање положаја у 

простору 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  

2.1.3. 2.1.12.   

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  

1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  

1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  

1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.2.1.  1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.3. 2.1.12.   

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама. 

 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 

 

Усмена презентација пројеката.  

 

 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње 

улога у паровима, симулације у паровима и групама, 

задаци у радној свесци, тестови слушања, различите 

технике формативног оцењивања, ученички радови/мини 

пројекти. 
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Начин остваривања програма:  

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

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

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

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

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

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

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

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

нове језичке граёе или пак утврёивање). 

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

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

„Превоёење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање различитих активности, 

извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 
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1.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења предмета математика 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  
 Усвојање елементарних математичких знања 

  Примена усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе 

  Допринос развијању менталних способности, формирању  научног погледа и свестраном развитку ученика. 

  Способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења 

  Развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости у посматрању и изучавању 

природних појава 

  Стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику 

  Усвајање основних чињеница о скуповима и релацијама 

  Савладавање основних операција (одузимање и сабирање) с природним бројевима 

  Упознавање најважнијих равни и  геометријских фигура 

  Изграёивање позитивних особина ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самосталан рад 

  Стицање навика и обучавање  у коришћењу разноврсних извора знања 

 Савладају сабирање и одузимање до 100; 

 Упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција без употребе ових назива; 

 Умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику,као и да знају да одреде вредност израза са 2 операције; 

 Упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања 

и одузимања; 

 Умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза 

измеёу компонената операција); 

 Схвате појам половине; 

 Уоавају и стичу одреёену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија; 
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 Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

 Упознају и примењују мере за дужину (m, dm,cm) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

 

 

Компетенције које развија: Kомуникација, Компетенција за учење, Рад са подацима и информацијама,  Решавање проблема, 

Дигитална компетенција,Oдговорно учешће у демократском друштву, Естетичка компетенција, Сарадња, Предузетничка, За одговоран 

однос према здрављу,  За одговоран однос према околини 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёу-предметно 

повезивање 

Ученик ће бити у стању да: 

● одреди меёусобни положај предмета и бића и 

њихов положај у односу на тло; 

● упореди предмете и бића по величини; 

● уочи и именује геометријске облике предмета 

из непосредне околине;  

●  именује геометријска изломљену, затворену и 

отворену линију; 

● црта праву линију и дуж помоћу лењира; тела и 

фигуре; 

● групише предмете и бића са заједничким 

својством; 

● сложи/разложи фигуру која се састоји од 

познатих облика; 

● разликује: криву, праву 

ГЕОМЕТР

ИЈА 

27 

 

 

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

Просторне релације.         

Величина предмета и бића.  

Геометријска тела: лопта, коцка, 

квадар, ваљак, пирамида и купа.           

Геометријске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао. 

 

 

ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена линија.    

Затворена и отворена линија.  

Тачка и линија. Дуж. 

 

                                                                               

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Мзичка култура, 

Свет око нас, 

Физичко и здравствено 

васпитање 

 
● броји унапред и уназад и са прескоком;  

● прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве 

стотине и прикаже их на бројевној правој; 

● користи редне бројеве; 

● разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и 

БРОЈЕВИ 
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Бројање, писање и читање 

бројева. 

Приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој. 

Упореёивање бројевa 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Мзичка култура, 

Свет око нас, 

Физичко и здравствено 

васпитање 
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најмањи број, претходника и следбеника;  

● користи појмове: сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика; 

● сабира и одузима два једноцифрена броја не 

записујући поступак;  

● сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице; 

●  растави број на сабирке и примени замену места и 

здруживање сабирака ради лакшег рачунања; 

●  реши текстуални задатак са једном операцијом; 

Редни бројеви.  

Сабирање и одузимање бројева у 

оквиру 20 и приказивање на 

бројевној правој     

Сабирање и одузимање бројева до 

100 без прелаза преко десетице и 

приказивање на бројевној правој       

Својства сабирања.    

Откривање непознатог броја у 

једнакостима с једном операцијом                                                                                                                        

                                                                       

● разликује новчане апоене до 100 динара и упореди 

њихову вредност; 

● уочи правило и одреди следећи члан започетог низа; 

● прочита и користи податке са једноставнијег 

стубичног и сликовног дијаграма или табеле; 

● измери дужину задатом, нестандардном јединицом 

мере; 

● преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на 

основу задатог упутства. 

МЕРЕЊЕ 

И МЕРЕ 
7 

Динар, кованице и новчанице до 

100 динара. 

Мерење дужине нестандардним 

јединицама мере. 

 

 

 

 

  

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Мзичка култура, 

Свет око нас, 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Кључни појмови: односи у простору, геометријски облици, број, сабирање и одузимање и мерење. 

 

Начин остваривања програма  

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за 

обраду новог градива + број часова за утврёивање, увежбавање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова 

наставник распореёује укупан број часова предвиёен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврёивање и 

увежбавање, понављање, проверавање и систематизација градива), водећи рачуна о циљу предмета и исходима.  

Геометрија (27; 11 + 16)  

Бројеви (146; 57 + 89)  
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Мерење и мере (7; 3 + 4)  

Предложени редослед реализације тема:  

1. Геометрија - Положај, величина и облик предмета;  

2. Бројеви - Природни бројеви до 10 и нула, сабирање и одузимање до 10;  

3. Геометрија - Линије;  

4. Бројеви - Природни бројеви до 20, сабирање и одузимање до 20;  

5. Мерење и мере;  

6. Бројеви - Природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без преласка десетице). 

Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од могућих модела. 

Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и геометријске садржаје.  

Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање 

разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење 

закључака и одлука. Сам процес учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја 

часова предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања знања.  

Садржаји програма предмета математике представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно што ученик 

треба да изгради на нивоу знања.  

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта ученици 

треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне 

математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања 

и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање образовних стандарда и меёупредметних 

компетенција као што су комуникација, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и 

компетенција за целоживотно учење.  

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, да ученици самостално изводе 

закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика. 
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Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике активности у функцији сазнавања и 

учења могу бити додатна мотивација за усвајање математичких садржаја. Игра је основна активност и контекст математичког сазнања 

у предшколском периоду. Поласком у школу код првака не нестаје потреба за игром. Због тога је важно да се у првом циклусу, а 

посебно у првом разреду, деци омогући да развијају математичко мишљење у контексту игроликих активности. Поред тога, игролике 

активности значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према математици.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој ефикасности наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и функционалнијом. 

ГЕОМЕТРИЈА  

Положај, величина и облик предмета  

Развој опажања простора подразумева уочавање предмета и бића у окружењу и њихових меёусобних односа. Основу сазнања 

чини посматрање и класификација облика на основу уочених особина. Меёусобни односи предмета у простору исказани просторним 

релацијама изграёују се посматрањем различитих предмета у простору, манипулисањем објектима (практична просторна оријентација), 

именовањем и мисаоним издвајањем уочених односа.  

Положај предмета и бића - Ученици упореёују предмете по положају (испред, иза; испод, изнад; горе, доле; у, на, ван; измеёу, 

лево, десно; са исте стране, са супротних страна; усправно, водоравно). Просторне релације ученици усвајају у односу на себе, у односу 

на друга бића и предмете (уз ротације тј. окретање) и у односу на тло. Уочавају се и истичу меёусобно супротни односи: испред-иза, 

испод-изнад, горе-доле, лево-десно, са исте стране - са супротних страна. Игролике активности треба користити у циљу уочавања 

односа и увежбавања практичне оријентације ученика у простору, на мапи и у табели.  

Величина предмета и бића - У делу који се односи на упореёивање предмета према дужини, висини и ширини, циљ је да ученици 

овладају употребом речи којима се изражавају релацијски односи измеёу предмета, односно бића: краће - дуже, ниже - више и уже - 

шире. Пореёење/процена се врши "одока"’ или упореёивањем реалних предмета (оловка, лењир и слично). Важно је указати на 
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повезаност одговарајућих релација (нпр. оловка је дужа од гумице, а гумица је краћа од оловке). Поред тога, треба упореёивати и више 

предмета (нпр. одреёивање најширег предмета).  

Облик предмета - Почетно геометријско сазнање заснива се на систематском посматрању и описивању предмета у окружењу и на 

сликовном приказу, истицањем њихових својстава, облика, симетричности, величине и положаја. Уочавање сличности и разлика 

омогућава класификацију објеката. Ученици пропедевтички упознају геометријска тела и фигуре. На почетку увести облике који су 

ученицима тог узраста најближи и познати из свакодневног живота: облик лопте и коцке, затим квадра и ваљка, и на крају пирамиде и 

купе. Треба користити очигледна наставна средства: играчке, предмете који се налазе у учионици и слично (нпр. лопта и коцка за игру, 

гумица, сунёер, креда, фломастер). Уочавањем страна тродимензионалних предмета увести облике квадрата, правоугаоника, круга и 

троугла. Оваквим приступом, ученици прво упознају облике који су им блиски и познати, који се налазе у њиховом окружењу и 

постепено се, као делови претходно упознатих облика, уводе нови облици.  

Корисне су практична манипулација (моделовање, сецкање, лепљење, преклапање фигура) и активности цртања геометријских 

фигура коришћењем шаблона (нпр. лењир са геометријским облицима) и слободном руком помоћу квадратне или тачкасте мреже.  

Примери активности за остваривање појединих исхода  

1. Описивање положаја објекта у односу на више других објеката у сложенијој реалистичној ситуацији на слици или у табели.  

2. Описивање редоследа објеката у датом низу посматраном из различитих позиција, нпр. навоёење објеката од последњег до 

првог у низу.  

3. Описивање на мапи (у лавиринту) путање од једне до друге тачке, уцртавање путање на мапи (у лавиринту) или прелажење 

пута од једне до друге позиције према упутству.  

4. Прављење модела геометријске фигуре од сламчица или модела геометријског тела помоћу штапића и куглица од пластелина.  

5. Састављање одреёене фигуре од задатих делова (танграм).  

6. Допуњавање фигуре делом који недостаје.  

7. Издвајање предмета са одреёеним својством из колекције предмета.  

8. Прекривање задате фигуре у равни плочицама квадратног, правоугаоног и троугаоног облика (без преклапања и шупљина).  

9. Откривање следећег члана низа састављеног од геометријских облика, уз објашњење како се дошло до закључка. 
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Линије  

Праве и криве линије треба увести као линије којима су оивичени уведени геометријски облици, а затим проширити на појмове 

отворене и затворене криве линије и изломљене линије. Тачку треба увести као пресек две линије, а дуж као део праве линије 

ограничен са две тачке. За обележавање тачака треба користити слова А, Е, О, Т, М и Ј. Ученике треба научити да разликују и цртају 

криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију, уоче унутрашњу и спољашњу област ограничену затвореном линијом.  

Као модел за праве и криве линије (отворене и затворене) можемо користити канап или конац. Нпр. затезањем канапа добијамо 

модел праве линије, а спајањем крајева канапа модел затворене криве линије. Кад укрстимо два конца или канапа, добијамо тачку.  

Примери активности за остваривање појединих исхода  

1. Моделовање положаја тачке у односу на линију помоћу траке и предмета. И обрнуто, цртање слике према реалној ситуацији.  

2. Цртање слике или доцртавање започете слике у квадратној или тачкастој мрежи према датом упутству.  

БРОЈЕВИ  

Развој појма броја и бројевног низа је наставак сазнања о бројевима, које је стечено у предшколском програму. Изграёивање 

појма броја обухвата: визуелну представу, визуелну кореспонденцију једнакобројних колекција објеката, пребројавање, цифарски 

запис. Број до кога се долази пребројавањем визуализује се на различите начине (скуповно, дијаграмима, бројевним сликама, на 

бројевној правој) чиме се продубљује разумевање структуре броја. На почетку је значајна манипулација очигледним средствима 

(жетонима, штапићима, картицама, прстима). Бројеви се упознају у блоковима: до 5 (укључујући 0), прва десетица, друга десетица, 

прва стотина.  

Формирање појма бројевног низа и место броја у бројевном низу развија се кроз активност пребројавања објеката и бића 

(конкретних или сликовних представа), бројања унапред и уназад, секвенцијално, у задатим интервалима, визуелизацијом на бројевној 

правој.  

Пребројавање елемената треба искористити и за постепено упознавање ученика са мерењем запремине течности, без увоёења 

стандардних јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да пресипањем воде преброје колико мањих посуда воде је садржано у већој 

и обрнуто. Резултате пребројавања треба да упишу у табелу, како би се упознали са оваквим начином записивања података.  
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Сабирање и одузимање везују се за примере који се могу моделовати као пар дисјунктних скупова. Када су дати бројеви 

елемената тих скупова, а тражи се број елемената њихове уније, говоримо о задатку сабирања који прати ту схему. Када је дат број 

елемената уније и једног од подскупова, а тражи се број елемената другог од њих, кажемо да је то задатак одузимања који прати ту 

схему. Визуелно представљање сабирања на бројевној правој (добројавање, односно одбројавање), бројевним дијаграмима и бројевним 

сликама подстиче разумевање појмова сабирања и одузимања након чега се увежбава сабирање и одузимање у блоковима бројева.  

Разматрају се и случајеви у којима је један од сабирака непознат број. На основу добро савладане таблице сабирања и одузимања 

ученици откривају непознати сабирак, умањилац, а затим и примере где је непознат умањеник. Ово је погодан тренутак за решавање 

задатака са теразијама, у којима је циљ успостављање равнотеже тасова. Разматрају се ситуације у којима су на тасовима: 1) исти 

предмети; 2) различити предмети. Нпр. на првој слици је на једном тасу куглица, а на другом коцка. На другој слици су на једном тасу 

две куглице, а на другом ваљак. На трећој слици је на једном тасу ваљак, а на другом треба доцртати одговарајући број коцки. Оваквим 

задацима се постепено развија логичко мишљење и идеја решавања једначине, а представљају и увод у мерење масе, које се обраёује у 

наредним разредима.  

Правила замене места сабирака и здруживање сабирака уводе се пре обраде бројева друге десетице јер се користе при извоёењу 

сабирања у блоку до 20. За илустрацију правила користе се очигледна средства као и визуелни приказ. При обради сабирања и 

одузимања у блоку бројева до 20 упознају се случајеви са и без преласка десетице (11 + 2, 8 + 3, 16 - 4, 12 - 5).  

Један од важних циљева је спонтано запамћивање таблица сабирања и одузимања до 20, због чега треба предвидети довољно 

времена и различитих активности за увежбавање и стицање сигурности рачунања.  

Сабирање и одузимање до 100 обухвата: сабирање и одузимање десетица, сабирање и одузимање десетица и јединица (24 + 5, 29 - 

7), сабирање и одузимање двоцифреног броја и вишеструке десетице (57 + 30, 57 - 30), као и сабирање и одузимање двоцифрених 

бројева без преласка (32 + 43, 23 + 47, 84 - 31). Поступци се заснивају на већ упознатим поступцима у блоку бројева до 20.  

Почевши од блока бројева до 10, ученици се подстичу да правилно користе математички језик користећи знаке +, -, =, <, > и 

термине: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика, претходник, следбеник, паран, непаран, мањи од и већи од. Појам месне 

вредности цифре (десетица и јединица) уводи се приликом обраде бројева друге десетице.  
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Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета као и животним ситуацијама. Нпр. 

пребројавање објеката или оријентација у простору са предметом свет око нас; увежбавање таблице сабирања или коришћење редних 

бројева може се реализовати и на часовима физичког и здравственог васпитања (нпр. урадити 6+5 чучњева, после трећег чучња 

скочити 2 пута и слично).  

Комбинаторни задаци или задаци одреёивања следећег члана низа посебно су подстицајни за развој математичко логичког 

мишљења. Решавање проблемских задатака веома је важан сегмент наставе, јер омогућава повезивање и примену математичких знања 

у реалистичним ситуацијама. Моделовање проблема у математички запис, уз коришћење графичког приказа, омогућава ученицима да 

немеханички приступају задацима.  

У оквиру ове теме, ученици треба да упознају и кованице и папирне новчанице (до 100 динара), што представља почетак 

оспособљавања за коришћење новца у свакодневном животу. Увоёење новчаних апоена треба да прати увоёење блокова бројева: до 10, 

до 20 и до 100. Задаци са новцем из свакодневног живота помажу да се, поред исхода који се односе на новац, остваре и исходи који се 

односе на природне бројеве.  

Већина исхода ове теме се остварује спирално, јер се исходи који се остваре у оквиру првог блока бројева, касније само 

проширују на остале блокове бројева. 

Примери активности за остваривање појединих исхода  

Почетне активности треба да се односе на пребројавање (бројање унапред, уназад и са прескоком), јер полазимо од формирања 

појма броја, а затим и формирања бројевног низа.  

1. Пребројавање предмета исте врсте и приказивање дијаграмом или табелом (нпр. уписивањем "цртица" у табелу, односно 

бројева када науче запис бројева).  

2. Читање података из једноставнијих стубичних и сликовних дијаграма и табела.  

3. Повезивање редних бројева и просторних прилога, нпр. први одозго, трећи одоздо, други слева, први здесна, трећи спреда, 

други скраја.  
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4. Упореёивање и размена новца; рачунање са новцем, приказивање датог новчаног износа најмањим могућим бројем 

кованица/новчаница.  

5. Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама (на пример: У кутији се налази 10 плавих и црвених куглица. 

Колико може бити црвених, а колико плавих куглица у кутији? Решење треба записати у табели.)  

6. Одреёивање следећег члана у задатом бројевном низу.  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

У оквиру ове теме, кроз практичне активности треба упознати ученике са концептом мерења, без увоёења стандардних јединица 

мере. Ове активности обухватају мерење различитих предмета истом јединицом мере (нпр. сламком, спајалицом, корацима) и мерење 

једног предмета коришћењем различитих јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да: измере задате дужине надовезивањем и 

пребројавањем јединичних мера, прикажу резултате мерења (табелом или дијаграмом) и упореде дужине.  

Када ученици овладају идејом мерења дужине, треба прећи на задатке у којима се повезују различити садржаји. Решавају се 

задаци пресликавања (померања) тачке или фигуре у квадратној мрежи, на пример: 1) померање тачака или дужи у одреёеном смеру 

(налево, надесно, нагоре, надоле) за дату дужину (нпр. две дужине квадрата); 2) ротирање фигуре на слици из усправног у водоравни 

положај и обрнуто (без употребе термина ротирање). Оваквим задацима се повезују знања о облицима, дужима и мерењу.  

Одреёени број часова на крају школске години треба одвојити за систематизацију и повезивање градива. На овим часовима треба 

задавати текстуалне, проблемске задатке, задатке са геометријским приказом аритметичких задатака, текстуалне задатке у којима су 

дати и подаци који нису битни за решавање задатка, логички задаци са одричним реченицама. Циљ оваквих часова је да се утврди и 

повеже градиво, да се код ученика развија способност решавања проблема и логичко-комбинаторно мишљење. 
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1.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран живот у њему.  

Задаци: 

 Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука 

 Овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама учења 

 Подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у  

 складу са њиховим когнитивно-развојним способностима 

 Подстицање и развијање истраживачких активности деце 

 Подстицање уочавања узрочно-последичних  веза, појава и процеса, на основу различитих параметара 

 Описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу 

 Слободно исказивање својих запажања и предвиёања и самостално решавање једноставних проблем ситуација 

 Развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима 

 Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 

 Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова 

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

 Развијање основних елемената логичког мишљења 

 Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

 Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

 Стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење 

 Развијање еколошке свести 

 
 
 

Компетенције које развија: Kомуникативна компетенција, компетенција за учење, дигитална компетенција, компетенција за 

сарадњу, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини, компетенција за решавање проблема, за 
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сарадњу, естетичка компетенција,  компетенција за одговоран однос према здрављу, за рад са подацима и информацијама, одговоран 

однос према животној средини, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёу-предметно 

повезивање 

● препозна и искаже радост, страх, тугу и 
бес, уважавајући себе и друге; 

● правовремено и примерено ситуацији 
искаже своје основне животне потребе за 

храном, водом и одласком у тоалет; 

● уважава различитости својих вршњака и 
других људи; 

● одржава личну хигијену и адекватно се 
одева ради очувања здравља; 

ЈА И ДРУГИ 5 

Основна осећања (радост, страх, туга и 

бес). 

Основне животне потребе (дисање, 

храна, вода, спавање и потреба за 

тоалетом). 

Сличности и разлике по полу, старости, 

способностима и интересовањима. 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физичко и здравствено 

васпитање, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

● придржава се договорених правила 
понашања у школи и прихвата последице 

ако их прекрши; 

● сараёује са вршњацима у заједничким 
активностима; 

● чува своју, школску и имовину других; 
● својим речима опише пример неке опасне 

ситуације из свог непосредног окружења; 

● одреди време својих активности помоћу 
временских одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада,  

после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

ПОРОДИЧНИ 

ДОМ, ШКОЛА 
8 

Групе људи: породица, школска 

заједница, разред, одељење, суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски. 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физичко и здравствено 

васпитање, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

 
● прати инструкције одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар; 

● примењује правила безбедног понашања на 

путу од куће до школе приликом кретања 

улицом са и без тротоара и преласка улице;  

● снаёе се у простору помоћу просторних 

ЗДРАВЉЕ И 

БЕЗБЕДНОСТ 
12 

Здрав начин живота: становање, 

одевање, исхрана, лична хигијена, рад, 

одмор. 

Безбедно понашање у саобраћају на 

путу од куће до школе (кретање улицом 

са и без тротоара, прелажење преко 

улице, безбедно место за игру). 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физичко и здравствено 

васпитање, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 
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одредница: напред-назад, лево-десно, горе-

доле и карактеристичних објеката;  

 

Опасне ситуације по живот, здравље и 

околину, превенција и правилно 

понашање (у дому и школској средини, 

саобраћају, током природних непогода). 

 
● посматрањем и опипавањем предмета 

одреди својства материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво-глатко; 

● разликује природу од производа људског 

рада на примерима из непосредног 

окружења 

ЧОВЕК 

СТВАРА 
9 

Човек ради и ствара (материјали и 

средства за рад, производи људског 

рада). 

Материјали за израду предмета (дрво, 

камен, метал, стакло, гума, пластика, 

папир, тканина) и њихова својства 

(тврдо-меко, провидно-непровидно, 

храпаво- глатко). 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физичко и здравствено 

васпитање, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

● прати инструкције одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар; 

● својим речима опише пример неке опасне 

ситуације из свог непосредног окружења; 

● препознаје облике појављивања воде у 

непосредном окружењу: потоци, реке, баре, 

језера; 

● препознаје изглед земљишта у 

непосредном окружењу: равница, брдо, 

планина; 

● идентификује биљке и животиње из 

непосредног окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

● уочава разноврсност биљака и животиња на 

основу спољашњег изгледа; 

● препознаје главу, труп, руке и ноге као 

делове тела и њихову улогу у свом 

свакодневном животу; 

● препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, 

укуса и додира у свом свакодневном 

функционисању и сазнавању окружења; 

● штеди воду и одлаже отпад на предвиёена 

РАЗНОВРСНОС

Т ПРИРОДЕ 
38 

Сунчева светлост и топлота. 

Основна својства ваздуха: провидност, 

мирис, кретање. 

Облици појављивања воде: потоци, 

реке, баре, језера, киша, снег. 

Облици појављивања воде у 

непосредном окружењу. 

Основна својства воде: укус, мирис, 

провидност, раствара поједине 

материјале. 

Изглед земљишта: равница, брдо, 

планина. 

Изглед земљишта у непосредном 

окружењу. 

Основна својства земљишта: боја, 

растреситост, влажност; 

Карактеристичне биљке и животиње у 

непосредном окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња на 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Физичко и здравствено 

васпитање, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 
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места; 

● не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

● учествује у извоёењу једноставних огледа 

којима испитује природне феномене 

 

 

 

примерима сисара, птица, риба, 

инсеката. 

Човеково тело – делови тела (глава, 

труп , руке и ноге) и чула (вида, слуха, 

укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве 

светлости и топлоте за живот биљака, 

животиња/човека. 

Одговоран однос човека према 

животној средини (штедња воде, 

одлагање отпада на предвиёена места, 

брига о биљкама и животињама). 

 

Начин остваривања програма: 

Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, фонд од два часа недељно, односно 72 часа годишње и досадашњи 

завичајни принцип.  

Завичајни принцип (принцип животне близине) одреёује просторну и временску блискост природних и друштвених појава и 

процеса и као такав представља једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и временски 

најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима просторни и временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир унутар 

ког се остварују предметни исходи у првом разреду чине садржаји из најближег и непосредног окружења ученика – дома, школе, 

насеља/дела насеља у коме ученик живи. У II разреду просторни оквир се проширује на Насеље са околином, у трећем III разреду на 

Завичај
1
 (природно и друштвено окружење, крај

2
, односно крајина

3
, а завршиће се у IV разреду државом Србијом.  

                                                           
1
 Завичај представља географски простор краја, односно крајине, у чијим границама се крећу програмски исходи и препоручени садржаји. 

2
 Крај – два или више суседних предела који се меёусобно разликују, али заједно представљају одреёену територијалну целину (Мачва са Поцерином, Подриње, 

Полимље, Гружа, Пештер...). 
3
 Крајина – два или више крајева сличних географских карактеристика који заједно сачињавају одреёену територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, 

Неготинска крајина...). 
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Завичајни принцип овом предмету обезбеёује високу осетљивост на контекст у коме ученици живе, односно отвореност за 

садржаје из дететовог окружења и флексибилност за уважавање карактеристика и одлика најразличитијих средина у којима деца из 

Србије живе. У том смислу предмет свет око нас подразумева отвореност и за садржаје од значаја за националне мањине у складу са 

простором проучавања природних и друштвених појава у првом разреду – непосредно окружење. Поред тога, код свих ученика треба 

развијати осећај богатства у различитостима меёу припадницима различитих националности указивањем на постојање људи који славе 

другачије празнике, имају различите обичаје, културу становања, исхрану, облачење и сл.  

Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и знања ученика. Ученици у школу 

долазе са идејама о свету, себи и свему другом што их окружује. Изградили су их личним ангажовањем у свакодневним активностима – 

играњем, слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, неки и читањем итд. Зато је веома важно да полазне тачке у развоју 

научних идеја о природним и друштвеним појавама и процесима у настави буду управо идеје и искуства са којима ученици долазе у 

школу. Кроз разноврсне активности којима се уважава средина у којој ученици живе и њихово непосредно свакодневно искуство из 

конкретне средине, ученицима се омогућава да доживе и разумеју сложеност, разноликост и меёусобну повезаност свих чинилаца који 

делују у њиховом природном и друштвеном окружењу. Истовремено се подстиче њихова радозналост за откривање појава и процеса у 

природној и друштвеној заједници.  

Основна интенција наставе Света око нас усмерена је на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и 

социјално-афективних сфера личности ученика, што се одражава у наведеном циљу за крај циклуса и датим предметним исходима. 

Предметни исходи света око нас показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве захваљујући знањима, 

ставовима и вештинама које су развили током године учења овог наставног предмета. Исходи се остварују у спрези садржаја, метода 

наставе и учења и активности ученика некад унутар једне теме, а најчешће кроз више тема. Зато границе меёу темама проучавања 

треба схватити условно и флексибилно. Неки исходи су по својој природи меёупредметни и оствариваће се кроз активности у оквиру 

више наставних предмета, као на пример исход: повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. Треба, такоёе, имати у виду да је 

редослед програмских тема и груписаних садржаја унутар тема ураёен искључиво ради прегледности препоручених програмских 

садржаја и не препоручује се као редослед приликом креирања годишњих и оперативних планова, већ као помоћ наставнику да их 

креира. Иста препорука се односи и на уџбенике. Није пожељно да структура садржаја уџбеника буде основ за планирање наставе.  

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. У зависности од 

исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне ученике на различите врсте активности које ангажују како поједина чула, 
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тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у 

комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима ученика при упознавању света и процесу учења. Ипак, учење се не 

завршава на чулним утисцима, већ се наставља уопштавањем уоченог кроз описивање, пореёење, формулисање закључака итд. У 

наставном процесу се, дакле, полази од несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, научно заснованим, 

систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. Активности ученика потребно је примерити предметним 

исходима, специфичностима изабраних садржаја и узрасту ученика. Постепено треба повећавати ниво захтева и самосталности ученика 

приликом упознавања природних и друштвених појава.  

Стварност (природна и друштвена) која нас окружује и из које произилази садржај овог предмета, заснована је на повезаности 

различитих појава и процеса. Због тога садржаји Света око нас, а касније и Природе и друштва морају да буду одраз те целовитости и 

повезаности појава које се изучавају. Ради формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова, при избору и 

распореду програмске граёе примењен је спирално-узлазни модел, а у складу са узрасним карактеристикама ученика. То значи да ће се 

иста тематика из разреда у разред проширивати, продубљивати и посматрати са различитих аспеката. Изградња система у настави, 

последица је постојања система у стварности. Улога учитеља је управо да код ученика осветли и креира ту целовиту слику, а не да 

наставне садржаје тумачи само као биолошке, географске, историјске и друге садржаје.  

Поред тога, приступ настави и учењу треба да буде повезан и са логиком и методологијом научне дисциплине одакле произлази 

одреёени садржај. Тако изучавање биолошких садржаја нужно треба да укључи посматрање и праћење биолошких феномена; 

изучавање садржаја хемије и физике – закључивање на основу спроведеног експеримента итд. Развијање система појмова подразумева 

континуиран рад учитеља на успостављању хоризонталне (унутар једног разреда) и вертикалне повезаности (измеёу разреда) садржаја 

унутар Света око нас и, касније, Природе и друштва. Важно је да се кадгод је могуће приступи корелацији и интегрисаном приступу 

садржајима на меёупредметном нивоу кроз наставне и ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. Због природе 

садржаја предмета и датих исхода пожељно је активности организовати што чешће изван учионице, односно у ближем природном и 

друштвеном окружењу. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета, у остваривању програма предмета Свет око нас препоручује се 

коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и електронских медија. Посебно се 

препоручује коришћење аутентичних природних и друштвених извора, као најверодостојнијих показатеља стварности, појава и 
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процеса у конкретном непосредном окружењу, као и дидактичких материјала који одражавају посебности датог окружења/контекста у 

коме ученици живе.  

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе форме рада у школи, без додатног оптерећења 

родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. Родитељи могу бити добровољно ангажовани као расположиви 

потенцијал локалне средине, у зависности од њихових знања, могућности и хтења. 

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и активности ученика 

При остваривању циља и предметних исхода света око нас мора се имати у виду да су садржаји, методе наставе и учења и 

активности ученика неодвојиви у наставном процесу. У програму су дефинисани исходи које треба развијати помоћу препоручених 

садржаја, адекватних метода наставе и учења и активности ученика. Концепт наставе засноване на исходима подразумева наставу чији 

превасходни циљ није преношење предметних садржаја, већ развој и овладавање знањима као основе на којој се развијају разноврсна 

умења. У том смислу, програм наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и неке друге 

садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, узрасним и развојним карактеристикама 

ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи циљ. Учитељ 

има значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика како би водио ученике ка 

остваривању датог исхода.  

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку 

наставника. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света 

око нас, тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне 

вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања. 

Потребно је стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су:  

– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу (уочавање видних 

карактеристика);  

– Описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  

– Процењивање – самостално одмеравање;  
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– Груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

– Праћење – континуирано посматрање ради запажања промена;  

– Бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

– Експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

– Стварање – креативна продукција;  

– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре;  

– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација.  

Ради прегледности препоручени садржаји су дати у темама. 

У оквиру теме Ја и други налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе на ученика као друштвено биће, 

његова права и обавезе у окружењу и друштвеним групама којима припада (породица, школа, вршњаци). Без обзира о којим 

друштвеним групама је реч, неопходно је, на адекватним и ученицима блиским примерима, указивати на дуализам права и обавеза 

ученика. Када се говори о основним животним потребама, ту се првенствено мисли на физиолошке потребе заједничке за све људе, као 

и на одреёена правила понашања која омогућавају задовољавање тих потреба. Размишљање и дискусија не само о својим потребама 

већ и уважавање потреба и осећања других, такоёе, представља једну од суштински важних васпитних компоненти предмета. У оквиру 

ове теме налазе се и садржаји који се односе на здравље и безбедност. Овде је акценат на развијању навика здравог живљења и 

оспособљавање ученика да препознају и адекватно реагују у потенцијално опасним ситуацијама по њихово здравље и живот. Посебну 

пажњу у овом сегменту потребно је обратити на безбедност ученика у саобраћају, првенствено на оспособљавање ученика за безбедно 

кретање од куће до школе. 

Кретање и сналажење у простору и времену у оквиру теме Оријентација у простору и времену од кључног су значаја у првом 

разреду. Опажање односа у простору и времену (са налажењем референтног ослонца), овладање одговарајућим појмовима и њихова 

адекватна употреба у различитим активностима ван школе и у школи представљају основ учења и један од основних ослонаца 

сазнајном развоју ученика, најочигледније видљив за развој сложенијих појмова у настави географије, историје и физике у старијим 

разредима. Садржаји у оквиру ове теме, о којима ученици имају непосредно искуство, само су препоручени. Могу се појавити велике 

индивидуалне разлике меёу ученицима у овладавању овим појмовима, па треба пажљиво одредити активности и одабрати садржаје 
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који омогућавају напредак (у зони наредног развитка). Ово су садржаји о којима ученици имају искуства, а задатак наставника је да та 

несистематизована, искуствена знања буду структурисана и освешћена и да омогуће ученику безбедно кретање и сналажење у 

непосредном окружењу. Садржаје који се односе на кретање и сналажење у простору коришћењем просторних одредница (напред-

назад, лево-десно, горе-доле) и карактеристичних објеката пожељно је практично истраживати, како у учионици тако и ван ње. 

Сналажење у времену конципирано је тако да се полази од основних, временски ближих појмова (делови дана; сада, пре, после; 

прекјуче, јуче, данас, сутра, прекосутра; дани у недељи) који су потребни ученику за планирање и реализовање свакодневних 

активности. Важно је код ученика освестити цикличност у смењивању наведених временских одредница – смена: обданице и ноћи, 

делова дана и дана у седмици. Касније ће се појам цикличности јављати и у различитим природним појавама (животни циклус живих 

бића, ланац исхране, кружење воде у природи итд.), што је у складу са основним принципима и законима природних наука.  

Област под називом Разноврсност природе односи се на елементе и узајамно дејство живе и неживе природе. Појмови који се 

односе на живи свет надограёују се постепено, од препознавања и именовања биљака и животиња које су карактеристичне за 

непосредно окружење ученика, преко класификација које су базиране на спољашњем изгледу, односно чулно доступним 

карактеристикама (делови тела у првом разреду), ка апстрактнијим формама у другом разреду (животни процеси заједнички за сва 

жива бића, функција делова биљака и животиња). Новина у програму је јасно увоёење човека као дела живе природе, са посебним 

нагласком на чулима, односно њиховој улози у свакодневном животу и спознавању света који нас окружује.  

Слична логика може се препознати и код изучавања неживе природе, без обзира да ли се елементима неживе природе приступа из 

угла географије, физике, хемије, екологије и сл. Тако се елементи неживе природе у првом разреду спознају уочавањем њихових 

појавних облика у непосредном окружењу и основних (чулима доступних својстава), а затим се иде ка сложенијим и апстрактнијим 

својствима у старијим разредима. Картографско описмењавање ученика млаёих разреда основне школе започиње још у првом разреду, 

посматрањем околине и именовањем и упореёивањем географских појмова, објеката и појава у непосредном окружењу (брдо, равница, 

река, језеро...), као и оспособљавањем за сналажење у непосредној околини помоћу карактеристичних објеката. 

Приликом изучавања природних феномена нужно је већ од првог разреда постепено уводити ученике у различите начине 

прикупљања података о окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по различитим карактеристикама, воёење 

белешки и закључивање. Посматрање и учествовање у једноставним огледима представља истраживачке активности примерене 

ученицима првог разреда.  



58 

Концепт одрживог развоја и активно учешће ученика у заштити животне средине заједнички су и за Свет око нас и за Природу и 

друштво. У првом разреду акценат треба да буде на подстицању ученика да у свакодневним активностима (у школи и ван ње) 

примењују неке од основних принципа рационалне потрошње – штеде воду, одлажу отпад на предвиёена места, не угрожавају биљке, 

брину о добробити животиња уз помоћ одраслих. Пуно разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на каснијем узрасту 

ученика, али је потребно да се континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ првенствено на нивоу усвојених вредности, 

ставова и навика. Ученике треба кроз активности које се организују у оквиру одељења или школе подстицати на учење кроз искуство. 

Тако дете развија не само навике брижљивог односа према околини и живом свету у њој, већ и здрављу и култури понашања која је 

неодвојиви део оваквог начина поступања. На тај начин се интегришу вредности и утиче на развој ставова важних за опстанак и 

будућност. 

Човек ради и ствара је тема која о човеку говори из другог угла – као свесном бићу. Веза природа-материјал-производ показује 

целовитост природних и друштвених феномена. Исходи који се односе на материјале остварују се на исти начин као и исходи који се 

односе на живу и неживу природу. У првом разреду акценат је на препознавању, именовању, упореёивању материјала који се користе у 

свакодневном животу, и основних, непосредно чулно доступних својстава (тврдо–меко, провидно–непровидно, храпаво–глатко), док ће 

се у наредним разредима изучавати сложенија својства. Садржаји о материјалима су такви да омогућавају висок ниво активности 

ученика приликом њиховог савладавања, односно коришћење различитих чула за њихово упознавање, бележење уоченог, извоёење 

огледа, описивање итд. Ученике је неопходно доводити у везу са предметима направљеним од тих материјала, односно повезати 

својства која се изучавају са употребном вредношћу одреёених предмета, као и пажљивом употребом и одлагањем употребљених 

производа и амбалаже на одговарајућа места. 
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1.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ и задаци предмета: Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу 

свог и других народа. 

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

облика у природи; 

 Развијање памћења, повезивања опажених информација 

 Стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације користе технике и средства ликовно – визуелног 

изражавања 

 Развијање способности препознавања традиционалне, модерне и савремене уметности 

 Развијање ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању 

коришћењем примерених техника и средстава 

 Стварање интересовања и потреба за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара 

 Стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 Да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увоёење у визуелно мишљење; 

 Стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно – визуелног 

изражавања; 

 Развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

 Развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању 

коришћењем примерених техника и средстава; 

 Развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 Да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 

 Да осетљивост на ликовне и визуелне вредности које стичу у настави, примењују у раду и животу; 

 Развијати сензибилитет за лепо писање; 

 Развијати моторичке способности ученика. 

 Схватање ликовно – визуелни рада  као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 

 Опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 
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 Стицање искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу 

материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на 

карактер облика; 

 Развијање навике лепог писања; 

 Развијање осетљивости  за лепо писање (ћирилична и латинична палеографија). 

 

 

Компетенције које развија: Комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, решавање проблема,  

естетска компетенција, дигитална компетенција, ,одговоран однос према околини, естетичка компетенција сликања, компетенција за 

одговоран однос према здрављу, одговоран однос према животној средини, одговорно учешће у демократском друштву,  рад са подацима и 

информацијама,  предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёу-

предметно 

повезивање 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању: 

 

● опише, својим речима, 

визуелне карактеристике 

по којима препознаје 

облике и простор; 

● пореди своје утиске и 

утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

И 

ОКРУЖЕ

ЊЕ 

5 Простор. Отворени и затворени простор, природа и простор 

који је човек обликовао. Карактеристичне визуелне одлике по 

којима се препознаје врста простора. Значај чувања споменика 

или значајних објеката у најближем окружењу. Значај уреёења 

простора у коме ученик борави.                                                                  

Уметничка занимања и продукти. Сликар – слика, вајар – 

скулптура, фотограф – фотографија... Изглед употребних 

предмета које су дизајнирали уметници.                                                                            

Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, 

библиотека…). Правила понашања и облачења у различитим 

установама културе, договорена правила понашања. 
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објеката/предмета и 

облицима из природе и 

окружења; 

● одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у 

простору и у равни; 

●  црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира; 

● користи материјал и 

прибор у складу са 

инструкцијама 

 

● обликује једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

● одабере, самостално, 

начин спајања најмање 

два материјала; 

● преведе једноставне 

појмове и информације у 

ликовни рад; 

●  изрази, материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

● преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

ОДНОСИ 

У 

ВИДНОМ 

ПОЉУ 

12 Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, 

правилни и неправилни облици. Својства облика (цело, део, 

велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско, широко, светло, 

тамно, обојено, безбојно, једнобојно, шарено, меко, тврдо, 

глатко, храпаво, обло, рогљасто).                    Положај облика у 

простору и у равни (горе, доле, измеёу, испод, у, на, испред, 

иза, усправно, положено, косо, лево, десно).                                                      

Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и 

машина. Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и 

надоле). Безбедност у саобраћају – илузија величине покретних 

и непокретних објеката у односу на удаљеност од посматрача.                                                                             

Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења. 

Промена осветљености у току дана. Изглед облика и сенке у 

зависности од осветљења. 

 

ОБЛИКОВ

АЊЕ 

10 Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног руковања 

и одржавања материјала, прибора и радне површине, значај 

одржавања хигијене и безбедног руковања прибором.        

Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала 

поступком додавања. Спајање разноврсних материјала.                                                

Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, права, 

крива, светла, тамна, широка, уска, дугачка, кратка, 

непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална, таласаста, 

степенаста...). Изражајна својства линија у односу на материјал 

и прибор.                                                                       Обликовање 

слике. Боја природних облика и боја облика које је створио 
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употребне предмете 

мењајући им намену; 

 

● изрази, материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

● преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете 

мењајући им намену; 

●  изрази познате појмове 

мимиком и покретом 

тела, без звука; 

●  повеже одабрану 

установу културе са 

њеном наменом; 

●  поштује договоре и 

правила понашања и 

облачења приликом 

посете установама 

културе. 

човек. Изражајна својства боје у односу на материјал и прибор.              

Преобликовање. Предмети и материјал погодни за 

преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци 

тканина...). 

СПОРАЗУ

МЕВАЊЕ 

9 Различите информације као мотивација за стваралачки рад. 

Природа и непосредно окружење; машта и стварни догаёаји; 

приче, песме и текстови из књига и часописа за децу и 

уџбеника, уметничка дела...                                                   

Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим књигама 

и уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани филм – 

традиционално ураёени (слободоручно обликовани или 

нацртани ликови) и савремени (ураёени у апликативном 

програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед 

места и ликова.                                                                     Знак. 

Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и звучни знак. 

Лепо писање. Украсна слова.                                                              

Традиција. Празници и украшавање.                                   

Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс 

 

Српски језик,  

Свет пкп нас,  

Музичка 

култура, 

Математика 

Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном окружењу. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО  
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Програм предмета ликовна култура усмерен је на изградњу компетенција које су ученицима неопходне за живот у савременом свету. 

Програмска концепција није измењена, већ додатно подржава креативност наставника. Новине су исходи за крај разреда. Достизањем 

исхода ученик постепено развија компетенције. Улога наставника је да креира свој програм, при чему треба да буде фокусиран на 

исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на најефикаснији начин омогућити достизање 

исхода. 

Од бројних исхода које ученици достижу до краја године одабрани су они које сви ученици могу да достигну. Природа предмета је 

таква да ће се поједини исходи понављати и у другим разредима (исто или слично формулисани). Такве исходе наставник тумачи у 

односу на узраст ученика и препоручене, односно одабране садржаје. Предвиёено је да се већина исхода достиже постепено и 

континуирано током целе школске године, кроз разноврсне задатке и активности. Изузетак су они исходи који се достижу кроз 

периодичне активности, као што је одлазак у установу културе. 

У трећој колони табеле налазе се препоручени садржаји, нема предлога задатака и активности. Поједини садржаји могу да се 

дефинишу само глаголом, али се формулација не односи на активност ученика, већ на програмски садржај (најчешће упућује на 

процесе или поступке које је потребно објаснити). У програму предмета ликовна култура садржаје чине кључни појмови и подпојмови, 

мотивациони садржаји и васпитни садржаји. Кључни појмови су неизоставни садржаји, а остале садржаје одреёује наставник, бирајући 

оне који су најпогоднији за достизање исхода. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Структура програма је оквирна, тематске целине постоје искључиво ради прегледности (наставник планира структуру). Није пожељно 

да структура уџбеника буде основ за планирање наставе. Највећа вредност уџбеника је у визуелним садржајима и у објашњењу 

кључних појмова. Ученици могу и даље користити постојеће уџбенике, али није пожељно да наставник копира структуру уџбеника. 

Наставне јединице се планирају оквирно, а било би добро да назив упућује на тренутак када се кључни појам први пут уводи. По 

завршетку наставне јединице не завршава се учење појма. На пример, ако је назив прве наставне јединице Простор, то не значи да 

ученици треба да уче о простору само током трајања те наставне јединице.  

Приликом планирања часова, односно активности, треба имати у виду следеће напомене. Једна добро осмишљена активност обухвата 

више од једног исхода. На основу једног исхода може се осмислити више задатака/активности. Овако дефинисани исходи подржавају 
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различите начине планирања. Важно је само избећи релацију један задатак/активност – један исход, јер се не ради о исходима који се 

достижу по завршетку једног задатка/активности.  

Када се планира интегрисана настава, важно је водити рачуна о циљу и специфичностима предмета како ученици не би били 

ускраћени, јер сваки наставни предмет има специфичну методику и само примена свих методика омогућава целокупни развој ученика. 

У настави ликовне културе знања, умења и ставови изграёују се на јединствен начин у интеракцији програмских елемената 

(креативност– медијуми – садржаји) и активности наставника и ученика, па се од наставника очекује да адекватно подржи развој 

опажања, стваралачког мишљења и индивидуални потенцијал сваког ученика. У упутству је указано на тачке у интегрисаној настави 

где се методе битно разликују по предметима.  

Програм је пројектован на мањи број часова него што је предвиёено планом наставе и учења како би и наставник и ученици имали 

времена да реализују сопствене креативне идеје. Када је реч о ученицима националних мањина који похаёају наставу на матерњем 

језику, овај „вишак” часова је предвиёен за упознавање културе и уметничког наслеёа националне мањине, а у складу са програмом 

предмета свет око нас.  

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Ликовна култура и окружење 

У овој целини су груписани васпитни садржаји који се реализују током целе године. Један од циљева је да ученици постепено уочавају 

везу уметности и уметника са свакодневним животом. Наставник ће током године, сваки пут када се укаже прилика, упућивати ученике 

на предмете које користе или виёају у свом окружењу (аутомобили, мобилни телефони, школски прибор, прибор за јело...), а чији 

изглед (дизајн) су осмислили уметници. Исто се очекује и у наредним разредима, тако да ове садржаје одреёује наставник, водећи 

рачуна да не оптерети ученике информацијама. Оно што је примарно је да ученици пореде свој и утисак других, да постепено уче да 

образлажу (својим речима) оно што им се свиёа или не свиёа, да разумеју и поштују чињеницу да свако може имати другачији естетски 

доживљај (који се, с временом, мења). Када је реч о уметничким занимањима и продуктима, довољно је ученицима понудити неколико 

једноставних појмова које треба да повежу (на пример, сликар – слика). Уколико постоје могућности, наставник током године води 

ученике у најмање две установе културе (на пример, у биоскоп и у позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, на 

разлике у правилима понашања и на опажање уреёења простора и карактеристичне атмосфере унутар установе. Важно је да се ови 
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садржаји уче ненаметљиво и постепено, тако да развијају радозналост, осећај за естетичке вредности и интересовање за уметност и 

културу.  

Када је реч о истраживању визуелних карактеристика најближег окружења и природе, часови ликовне културе могу да се интегришу са 

часовима предмета свет око нас, од којих се разликују по томе што нису стриктно везани за завичајни принцип. Ученици имају слободу 

да у ликовном раду изразе оно што им је значајно, а што може бити везано и за неки удаљени простор. На пример, свој доживљај током 

боравка на селу, на мору, на планини... Ученици се меёусобно упознају када говоре о свом ликовном раду (зашто су одабрали баш ту 

тему/мотив, шта им је било значајно да прикажу...), а то може бити прилика да у радовима вршњака уоче визуелне одлике простора 

који им је непознат. Када се ликовно изражавање повезује са вербалним наставник се ослања на упутство за реализацију програма 

предмета српски језик, односно матерњи језик. 

Односи у видном пољу 

Облик је ликовни елемент који гради композицију, а ради се о појму из теорије обликовања који се у првом разреду учи искуствено. 

Све активности које се односе на истраживање својства облика (величина, боја, текстура...) и положај облика у простору могу да се 

реализују на интегрисаним часовима предмета ликовна култура, математика и свет око нас. Часови ликовне културе треба да се 

раздвоје од часова математике у тренутку када ученици почну да користе лењир.  

Појам кретање (киша, облаци, таласи, птице, инсекти, аутомобил, лифт, људи, кућни љубимци...) предложен је као подстицај за 

активности које ученицима омогућавају да самостално граде мрежу појмова. Наставник уобичајено подстиче ученике на размишљање 

техником асоцијација. Појмови које ученици самостално повезују са појмом кретања могу да се запишу на табли. На тај начин се 

долази до већег броја тема/мотива за ликовни рад, а сваки ученик бира тему/мотив који га највише мотивише да ствара. Кретање се 

може повезати са звуком, па је пожељно осмислити и часове који су интегрисани са часовима музичке културе и физичког и 

здравственог васпитања. Једна од могућности је игра у школском дворишту у којој ученици заузимају различите положаје и опцртавају 

бачене сенке. Ова игра повезује појмове кретање и сенка и може послужити као увод за разговор о извору светлости, о промени изгледа 

облика и бачене сенке облика у току дана. Треба имати у виду да акценат није на развијању научног мишљења, већ стваралачког.  

Ради безбедности у саобраћају пожељно је ученицима указати на чињеницу да удаљени објекти делују мањи него што јесу. Ако се 

аутомобил креће ка нама, што је ближи делује све већи. Наставник ове информације илуструје сликом из уџбеника, часописа, као и 
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посматрањем објеката у окружењу. Ако је потребно, ученици могу и да покушају да прикажу ближе и даље објекте и бића у ликовном 

раду. 

Обликовање 

Наставник бира ликовне технике које ће се учити у првом разреду. Важно је да буду разноврсне, да ученици могу да их користе 

самостално или уз минималну помоћ и да су изводљиве у школи. Наставник објашњава технике у форми кратког упутства пре и у току 

рада. Пошто добију основне (неопходне) информације, ученици самостално истражују изражајне могућности ликовних техника док 

изражавају своје замисли. 

Када је реч о прибору и материјалу, примарне су информације које се односе на безбедност и здравље, па тек онда информације о 

изражајним својствима (које се већим делом уче искуствено). Пример. 1. Здравље и безбедност. Цртеж ураёен фломастером бледи на 

светлости (може се десити да с временом од њега остане само неколико бледих мрља). Перманентни фломастери не бледе, али могу 

бити отровни (родитељи треба да прочитају ознаке пре куповине). 2. Изражајна својства. Квалитетни фломастери имају интензивну 

боју, а у паковању има више тонова. Погодни су за цртање стрипова, али не и за сликање (јер се боје не могу мешати, не могу се добити 

многи тонови који постоје у природи и у окружењу...).  

Када обликују разне врсте глина, ученици спонтано комбинују поступке додавање и одузимање, што је далеко лакше него обликовање 

само једним поступком. Обликовање само додавањем је предложено како би се подстакао развој ученика, нарочито развијање пажње. 

Наставник може прво да зада ученицима да заједно обликују једну скулптуру од глине (резултат није важан). Поступак спајање се 

примењује код обликовања разноврсним материјалом. Од ученика се очекује да размишљају, истражују, да се договарају и размењују 

идеје и искуства како би смислили како да ефикасно споје два или више материјала када обликују ликовни рад. Наставник води ове 

активности и, уколико је потребно, може да наведе начине спајања (лепком, везивањем, спајалицама, дечјом хефталицом, 

чачкалицама...), али ученик треба да одабере начин. 

Веома је важно да ученици развијају осећај за линију (да не би продуковали круте, схематске цртеже). Постоје бројни начини да се 

развија осећај за линију, већином су у форми игре и наставник може пронаћи на интернету описе часова и задатака (у овом упутству је 

могуће дати само кратку препоруку). Наставник треба да тражи од ученика да цртају комбинујући прибор (на пример, оловку и 
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бојицу). Не очекује се да ће ученици по завршетку разреда бити оспособљени да свесно користе изражајна својства материјала. Сви 

ученици су достигли исход ако су у току године цртали разноврсним материјалом/прибором. 

У првом разреду ученици углавном спонтано цртају и боје. Наставник ће, на основу процене могућности одељења и појединачних 

ученика, одлучити када и како ће ученике постепено уводити у сликање. Један од поступака је да се ученицима зада да „цртају и боје” 

само помоћу четке и боје (не користе оловку). У првом разреду то може да буде задатак који раде само једном (или ниједном). 

Поступак који подстиче размишљање и развија осећај за боје подразумева захтеве који су нешто изнад могућности ученика (а који нису 

нереални ако се уведу на време и постепено). На пример, задатак у коме се од ученика тражи да користе само три или само две 

омиљене боје. 

Када је реч о рециклажи, потребно је осмислити активности које су припрема за оно што ће се учити у старијим разредима, што не 

значи да ученици не треба да добију једноставне информације. Важно је да знају да могу да преобликују материјал и предмете које 

желе да баце. На пример, амбалажу, поломљене или покварене играчке, остатке тканина... На тај начин се штеди, па се и неке књиге и 

свеске праве од старог (рециклираног) папира. То је довољно информација за овај разред. 

Активности као што су цртање, вајање и сликање нису везане само за вежбање ликовних техника, већ много већи значај имају 

комуникација и креативност. Ученици кроз ликовни рад саопштавају своје идеје, расположења, размишљања, замишљања, емоције... 

Наставник планира мотивациони разговор који подстиче изражавање. Новина у програму су информације које до сада нису плански 

коришћене као мотивациони садржај, а препоручене су да би се ефикасније омогућило стицање општих компетенција. Такав садржај су 

уметничка дела, укључујући и она која ученици овог узраста не разумеју (на пример, дела Умберта Боћонија, Пабла Пикаса, Пола 

Сезана, Стојана Ћелића, Марка Шагала, Василија Кандинског...). Када се уметничка дела користе као мотивациони садржај, важно је 

одабрати одговарајућу методу/технику да би се подстакао развој креативности, а избегло имитирање. На пример, наставник не показује 

ученицима репродукцију уметничког дела, већ само један њен део (остало је прекривено), а на основу видљивог дела се не може 

наслутити како изгледа целина. Од ученика се тражи да „доврше” дело, свако како жели. По завршетку рада ученици пореде своја 

решења, као и своје радове са оригиналним делом (наставник показује целу композицију). Важно је пронаћи дело које ученици не могу 

да виде у уџбенику. Поступак прати и одговарајући разговор, ученици треба да схвате да циљ задатка није да погаёају тачан одговор, 

већ да креирају оригиналан рад. Ово је само једна од бројних могућности, од наставника се очекује да осмисли и друге. И за ученике 

националних мањина, који треба да упознају сопствено уметничко наслеёе, веома је важно да не буду оптерећени сувопарним 

излагањем и захтевом да меморишу податке или анализирају дело. У првом циклусу се сва уметничка дела и споменици културе 



68 

користе као мотивација за стваралачки рад, а ученици ће лакше упамтити уметнике и њихова дела, ако се са тим делима повежу кроз 

неку занимљиву активност или задатак.  

Споразумевање 

У овој целини су предложени садржаји који се односе на читање (разумевање) информација, у првом реду визуелних, односно 

слике у најширем значењу (рекламе, илустрације у уџбеницима и дечјим часописима, изрази лица...) и различите начине 

споразумевања. Наставник бира активности и садржаје, водећи рачуна о томе да ће се ученици континуирано оспособљавати за читање 

визуелних информација, од првог разреда до краја основне школе. У првом разреду ученици треба да стекну свест о томе да се разне (и 

важне) поруке не преносе само говором и реченицом, већ и звуком (на пример, школско звоно), бојом (семафор), сложеним сликама, 

музиком, мимиком, гестом... Сложене приче у сликама (стрип, цртани филм) тумаче се на интегрисаним часовима предмета ликовна 

култура и српски језик, односно матерњи језик. Када је реч о графичким знацима (слово, цифра, нота) корисно је задати ученицима да 

украшавају одабрани знак. На тај начин се уводе у калиграфију и појмове које ће ближе упознати у старијим разредима. Активности 

везане за традицију и украшавање смишља наставник, у зависности од празника/свечаности. Игра Ледена краљица, као и пантомима су 

погодан увод у перформанс, који ће се радити и у наредним разредима. Није пожељно да се невербално споразумевање замени другим 

активностима (на пример, обликовањем сценографије за школску приредбу или за луткарско позориште), зато што су ове активности 

важне за развој, а помажу да се повучени ученици активирају. Невербално изражавање може да се учи на интегрисаним часовима 

предмета ликовна култура и физичко и здравствено васпитање (једна од бројних активности је обликовање слова и бројева телом). 
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1.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици 

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

заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеёа и културе свога и других народа. 

ЗАДАЦИ: 

● Неговање способности извоёења музике (певање/свирање); 

● Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука 

● Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање звука) 

● Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа 

● Развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша) 

● Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

● Слушају вредна дела уметничке и народне музике 

● Певају песме по слуху 

● Свирају на дечјим музичким инструментима 

● Изводе дечје, народне и уметничке музичке игре 

  

Компетенције које развија: Kомуникативна компетенција, компетенција за учење, дигитална компетенција, компетенција за 

сарадњу, компетенција за решавање проблема, естетичка компетенција слушања композиција, компетенција за одговоран однос према 

здрављу 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

● Објасни својим речима утиске о слушаном 
делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело и зашто је 

тишина важна; 

● разликује одабране звукове и тонове, 

певање/свирање; хор/један певач/група 

певача; оркестар/један свирач/група 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

11 Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима.                                                                               

Однос звук – лик, музика – радња.                                                                             

Композиције које илуструју различита осећања.                                                                                                                                            

Звук и тон (извори).                                                                                                                                                       

Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци из природе и 

окружења. Звучни знак (школско звоно, аутомобилска 

сирена...).                                                 
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свирача, боју различитих певачких 

гласова и инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

● препозна музички почетак и крај и 

понављање теме или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

● повезује музичко дело у односу на њему 
блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

● поштује договорена правила понашања 
при слушању музике; 

● користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце звука; 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак – 

дуг), јачина (гласан – тих), висина (висок – дубок).                                                          

Тишина и одсуство звука.                                             

Композиције које илуструју различите боје људског гласа и 

инструмената.                                           

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, 

два инструмента, један свирач, група свирача, оркестар).                                                                                   

Различити жанрови везани за ситуације значајне за ученике 

(празници, приредбе, свечаности, роёендани, венчања, 

новогодишње и божићне песме...).                                                                            

Музичка прича.                                                                 

Карактер дела и елементи музичке изражајности 

(условљеност).                                                                      

Музички бонтон.                                                                         

Музика и здравље.                                                               

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...). 

 

 
● изговара у ритму уз покрет бројалице; 
● пева по слуху песме различитог садржаја 
и расположења; 

● пева по слуху уз покрет народне песме, 
музичке игре; 

●  примењује правилан начин певања и 
договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

● свира по слуху звучне ономатопеје и 
илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма; 

● повезује почетне тонове песама-модела и 
једноставних наменских песама са 

бојама, ритам са графичким приказом; 

● објашњава својим речима доживљај свог 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

21 Изговор бројалице у ритму уз покрет – пљескање, пуцкетање 

прстима, корачање, дланом о надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање – правилан начин певања. 

Правилна дикција – изговарање брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру и народне песме. 

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 

почетних тонова уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-

плаво и сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и начини свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме – пулс, ритам, 

груписање удара. 

Певање и извоёење музичких игара уз свирање на дечјим 

инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким 

инструментима и на алтернативним изворима звука. 
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и туёег извоёења; 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 
 

 

Свирање графички представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

 

 
● направи дечје ритмичке инструменте; 

● ствара звучне ефекте, покрете уз 

музику, мању ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, ритмичку 

пратњу за бројалице, песме и музичке 

игре помоћу различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати текст; 

●  изабере према литерарном садржају 

одговарајући музички садржај. 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

4 Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих 

материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и природе спонтаном 

или договореном импровизацијом. 

Креирање сопствених покрета уз музику која се изводи или 

слуша. 

Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке пратње 

користећи различите изворе звука. 

Бирање инструмената на основу звука и стварање једноставне 

ритмичке пратње уз бројалице, песме и музичке игре. 

Стварање мањих ритмичких целина на основу музичког 

искуства – изговором у ритму, различитим покретима, 

предметима и дечјим ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и одговора на дечјим ритмичким 

инструментима у дијалогу. 

Стварање једноставне мелодије на краћи текст. 

 

 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извоёење. 
 

Начин остваривања програма  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 
Природа саме музике, па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство свих области и тематских јединица које 

су предвиёене наставним програмом. Ниједна област се не може изучавати изоловано од друге и бити сама себи циљ, а да се 

истовремено не разговара о свим другим аспектима музике. Музику од почетка треба повезивати са што више догаёаја у животу детета.  
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Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према 

музици, а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета 

подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз извоёење музике и музичко стваралаштво.  

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну комбинаторику, драгоцену за развијање укупног 

менталног и психо-моторног потенцијала ученика, као и одличну основу за интеграцију са другим предметима.  

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, певање, свирање, 

покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички садржаји (бројалице, песме, ритмички аранжмани, 

композиције за слушање музике) остављају простор за избор других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу 

наставника. Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник реализује наставу користећи глас, покрет и 

музичке инструменте. Корелација измеёу предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници 

као истраживачи, креатори и извоёачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, као и 

комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања.  

У оквиру саме организације часа преовлаёује активност којом треба да се савлада нови музички садржај, али је она увек у комбинацији 

са другим музичким активностима. Полази се од централне теме (нпр. назива песме која се учи, или композицији која се слуша). 

Процес учења увек полази од што квалитетнијег избора музичких примера. Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке 

активности одвијају паралелно или једна музичка активност логички води ка другој. На пример, извоёење бројалице уз покрет води ка 

свирању на дечјим ритмичким инструментима. Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављању 

познатих песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. Уз песму или бројалицу може се свирати ритмичка 

пратња. Слушање музике може се комбиновати са свим другим активностима.  

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком 

доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.  

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области:  

- Слушање музике,  

- Извоёење музике,  

- Музичко стваралаштво.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај, богат телесни доживљај и мисаону активност. 

Циљ наставног процеса у области слушања музике је да код ученика развије капацит пажње и способност активног слушања (са 

задатком) чиме се развија и музичка меморија, те не треба инсистирати на памћењу, а поготово не на провери слушаних дела Уколико 

наставник у вези са слушаним делом, обезбеди квалитетно искуство ученику ученик ће се сам вратити на то дело и временом бити у 

стању да га препозна. Зато је од велике важности припрема наставника за ову активност у оквиру које ученицима треба да се укаже на 

релевантне изражајне елементе којима је остварен музички израз.  
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Композиције које се слушају, својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима перцепције ученика.  

Методички приступ процесу слушања музике треба да буде усмерен на ученичко откривање, тј. препознавање изражајних елемената. 

Ученици могу препознати изражајне елементе које им је наставник претходно представио и објаснио на начин сличан задатку који ће 

им потом поставити.  

На пример:  

Наставник одабере одреёену краћу музичку целину (нпр. Слон - Сен-Санса), исприча ученицима шта је инспирисало композитора да 

напише музичко дело и поведе кратак разговор о карактеристикама ове животиње (величина, тежина, начин кретања и сл.). Након што 

су заједно послушали музички пример, наставник треба да скрене пажњу на композиторов избор одреёених музичких изражајних 

елемената у вези са карактеристикама животиње о којима су претходно причали (веза измеёу темпа композиције и избора инструмента 

и слона као животиње; начин на који се мелодија креће и утисак о слону...). Важно је да при сваком обраћању пажње на поједини 

изражајни елемент, наставник пусти музички пример и укаже на одреёене карактеристике у самом музичком току. Такоёе је потребно у 

вези са сваким изражајним елементом поставити питање какав би карактер музике био уколико би било који од ових изражајних 

елемената био другачији. Наставник може ученицима да (на духовити начин) демонстрира и ову ситуацију, а са циљем да увиде колико 

је битно пажљиво вајање сваког од изражајних елемената за целокупни музички карактер и сам музички доживљај.  

Уколико се овакво демонстрационо слушање постави правилно, након неколико месеци, област слушања музике може да буде 

остваривана само путем аналитичког слушања музике, а да се наставник враћа и на демонстрационо у случајевима када жели да 

представи неки нови изражајни елемент музике.  

У оквиру аналитичког слушања музике наставник пре пуштања композиције, ученицима задаје задатак да прво обрате пажњу на 

карактер слушаног примера и обавезно им понуди опције одговора, од којих је пар нетачно (омеёивање термина), попут: "борбени", 

"смирени", "разиграни" карактер. Следећи задатак би био (пре слушања) да им усмери пажњу на везу измеёу темпа и описаног 

карактера дела (опет уз понуёење опције одговора); у наредном слушању ће размишљати о избору инструмента, па мелодији итд.  

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток 

(попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика, понављање и промена 

и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају "константа" у процесу ученичке перцепције/перцепције па наставник може да 

проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела.  

Овако постављено слушање музике, које подстиче развој музичке пажње, способност праћења музичког тока са разумевањем и 

упознавање са изражајним елементима, који су у служби исказивања ’музичке поруке’ или комуникације, од суштинске је важности и 

за музичко извоёење и музичко стваралаштво.  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ  

Химне  

Светосавска химна 

Државна химна 

Школска химна  

Народне песме  

Ерско коло 
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Васино коло 

Копа цура виноград 

Синоћ кад је пао мрак 

Кад те видим на сокаку - староградска 

Ој Бадњаче, Бадњаче 

Чаробна фрула - Бора Дугић  

Песме за децу  

Како се прелази улица - Бранко Милићевић 

Седмица - Миња Субота 

Ивин воз - Влада и Гиле 

Ал је леп овај свет - Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ 

Учимо да бројимо - Бранко Милићевић 

Слон лепотан Дондолан - Драган Лаковић 

Бубамара - Никола Вукомановић 

Заклео се бумбар - Мирко Шоуц 

Страшан лав - С. Барић 

Успорите поред школе - хор Чаролија 

Пажљивко - хор Чаролија 

Другарство - Драган Лаковић 

Све је пошло наопачке - Миодраг Илић-Бели 

Јануарске звезде - Миодраг Илић-Бели 

Успаванка за Аћима - Миодраг Илић-Бели 

Успаванка - Бранко Милићевић 

Најлепша мама на свету - Александар Кораћ 

Пролеће у шуми - дечја песма из Финске 

Кад си срећан - дечја песма 

Деца су украс света - Миња Субота 

Лептирићу шаренићу - дечја песма 

Ишли смо у Африку - Миња Субота 

Нек свуд љубав сја - дечја песма из Белгије  

Домаћи композитори  

Медведова женидба - Л. Димитријевић 

Смејалица - Дејан Деспић 

У Будиму граду - Стеван Ст. Мокрањац 

Песма о одјеку - Миодраг Илић-Бели  

Страни композитори  

Скерцандо - Карл Орф 

Радецки марш - Јохан Штраус 

Хумореска - Антоњин Дворжак 

Бумбаров лет - Николај Римски-Корсаков 

Карневал животиња (Слон, Кенгури, Кавез за птице, Кокошке и 

петлови) - Камиј Сен-Санс 

Валцер, оп. 69 бр. 2 - Фредерик Шопен 

Успаванка - Јоханес Брамс 

Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле) - Чајковски 

Абецеда - Волфганг А. Моцарт 

Пчелица - Франц Шуберт 

Менует, Ге-дур - Бах 

Док месец сја - Жан Батист Лили 

Звончићи - Джејмс Пјерпонт  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извоёењем музике активира се велики број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и 

фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на музику.  

Кроз извоёење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање личног стила изражавања. Циљ 

наставног процеса у области извоёења музике је подстицање ученика да се музички изражавају и да истражују начине који су њима 

својствени. Мерило успеха је учешће и мотивисаност ученика.  
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Певање  

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела као и примереност узрасту ученика у односу на тематику, ритам, 

артикулацију мелодијских скокова и сл. При избору песама за певање, наставник увек треба да има у виду и гласовне могућности 

ученика.  

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање при чему посебно треба обратити пажњу на правилно држање 

тела, правилно дисање и дикцију.  

Рад на песми почиње демонстрацијом. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. Наставник увек треба да инсистира на 

изражајном извоёењу песме.  

Једноставни модели и наменске песме чији се почеци везују за боје служе за стварање звучног фонда и представљају основу за 

поставку музичке писмености (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво и сол-црвено). На овом нивоу моделе треба учити по слуху.  

У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извоёење народних, музичких и дидактичких игара.  

Свирање  

Ова активност се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима (тело, предмети из окружења, Орфов 

инструментаријум…). Наставник треба да укаже на повезаност тонске боје инструмента са музичким садржајем. На пример: "Ево већ 

нам трамвај стиже - цин, цин, цин" - триангл, "Кестен пада, ток, ток, ток..." - штапићи...  

Примери ритмичке пратње могу бити:  

- извоёење пулса (проток основних ритмичких јединица),  

- извоёење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав једноставно учи по слуху),  

- груписање удара - различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин изводи наглашена прва у такту, а лакшим 

покретом и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту. На пример, уз бројалицу "Гусен, гусеница" 

ударом о клупу изводити прву јединицу а пљескањем другу, и/или инструментима - бубњићем прву, а штапићима, на пример, другу у 

такту.  

- ономатопеја звучних илустрација - специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним инструментом или 

неким другим предметом ("Цин, цин, цин", "ток, ток, ток", "трас", "бум"...).  

У извоёењу ритмичких аранжмана довољно је одељење поделити у две групе. На овом нивоу не треба залазити у објашњавање појмова.  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ  

Химне  

Државна химна 

Светосавска химна 

Школска химна  

Народне песме  

На крај села жута кућа 

Ми идемо преко поља 

Игра коло 

Ја посејах лан 

Јеж 

Ситна је киша падала 

Божић, Божић благи дан  
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Дечје песме  

Коњ има чет’ри ноге - Зорислава М. Васиљевић 

Петлић - Емил Главник 

Зец копа репу - Зорислава М. Васиљевић 

Пекарчић - Лј. Шкарица 

Јежева успаванка - Никола Вукомановић 

Саобраћајац - Надежда Хиба 

Роёенданска песма - непознати аутор 

Авантуре малога Ју Ју - Петар Бергамо 

Ау, што је школа згодна - Миња Субота 

Није лако бубамарцу - Арсен Дедић 

Брате Иво - непознати аутор 

Букварци - Божидар Станчић 

Ускршња песма - Светлана Милић 

Ивин воз - Александар Кораћ 

Звук и тон - Зорислава М. Васиљевић 

Телефонијада - Јован Адамов 

Деда Мразе, не скрећи са стазе - Александар Кораћ 

Први снег - Божидар Станчић 

Пада снежак - Станко Коруновић  

Музичке игре  

Рибар - Владимир Томерлин 

Иде маца поред тебе - Зорислава М. Васиљевић 

Зец и репа - Зорислава М. Васиљевић 

Песма у колу - словачка народна песма 

Берем, берем грожёе 

Васино коло 

Медвед бере јагоде 

Коларићу панићу 

Плива патка преко Саве 

Дуње ранке  

Бројалице  

Мачка 

Ишо меда у дућан 

Лептир и цвет 

Два се петла побише 

Еци пеци пец 

Ен тен тини 

Ко ко ко ко да 

Ластавица 

Бумбари 

Дечак и птица  

Свирање на дечјим инструментима  

Иде мали меца - Д. Марковић 

Пада Снежак - Станиша Коруновић 

Ен тен тини 

Боц, боц иглицама 

На крај села жута кућа 

Плива патка преко Саве 

Пишем, пишем петнаест 

Магарац и кукавица  

Модели  

Добро јутро, добар дан - Татјана Дробни 

Ресаво, водо ладна 

Ми идемо преко поља 

Фабрика бомбона - Мирјана Живковић 

Сол ми дај  

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  
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Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим музичким активностима, 

а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује 

интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  

Наставник треба да подстиче ученике да импровизују и истражују начине на који могу да изразе кроз музику сопствену инспирацију.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  

- импровизацију игре/покрета на одреёену музику,  

- израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала,  

- музичке импровизације,  

- музичка питања и одговоре,  

- компоновање мелодије на задати текст,  

- илустрацију доживљаја музике,  

- одабир познатог музичког у односу на литерарни садржај.  

МУЗИЧКИ БОНТОН  

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим ситуацијама у домену музичке културе. Наставник треба да 

искористи сваку прилику у току слушања или извоёења, да објасни ученицима како треба да се понашају, зашто и шта се од њих 

очекује. Да би ученици трајније прихватили и савладали ова правила када је у питању слушање музике, препоручљиво је да их 

наставник одведе на неки концерт (нпр. музичка школа), где ће им у контакту са живом музиком све бити много лакше да разумеју. 

Нека правила (тишина, аплауз при изласку извоёача на бину и при завршетку концерта) ученици могу самостално применити а нека 

(изостанак аплауза измеёу ставова музичког дела) могу применити уз помоћ наставника. Код извоёења музике, правила понашања се 

могу најлакше објаснити у реализацији групног извоёења а нарочито хора (меёусобно слушање извоёача, музички дијалог, одсуство 

причања...)  

УТИЦАЈ МУЗИКЕ НА ЗДРАВЉЕ  

Квалитетна настава музичке културе подразумева и потребу да се у савременим условима и организацији живота (присуство буке и 

тенденција њеног повећања) ученицима скрене пажња на штетан утицај прегласне музике на здравље, физиолошки и психолошки 

одговор, односно реакцију организма на такву музику и директну рефлексију на квалитет музичког дела које се слуша.  

ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА  

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан, као и да 

има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај 

процес у смислу дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и 

на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити.  

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извоёење и 

стваралаштво, способност концентрације, квалитет перцепције/аперцепције и начин размишљања приликом слушања.  
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Када је у питању вредновање области Музичко извоёење и стваралаштво, ученичка постигнућа треба вредновати у смислу изражајног 

и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације, креативно 

размишљање и стварање, педагошки оправдане.  

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

ученичком живом контакту са музиком, тј. извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике.  

Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес 

учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено 

показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде 

осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати.  

У смислу активности, постигнућа ученика треба проценити на основу учениковог контакта са музиком и то:  

1. допринос ученика за време групног рада,  

2. израда креативних задатака на одреёену тему,  

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе),  

4. специфичне вештине.  

5. начин размишљања и ставови 
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1.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапреёује 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  наставе физичког васпитања јесу:  

● Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

● Развој и усавршавање моторичких способности; 

● Стицање моторичких умења која су, као садржаји утврёена програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање; 

● Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

● Формирање морално – вољних квалитета личности; 

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

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

● Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром 

● Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге 

● Стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним 

играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела 

● Стварање претпоставки за правилно држање тела,јачање здравља и развијање хигијенских навика 

● Формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање“ 

● Стварање услова за социјално прилагоёавање ученика на колективан живот и рад 

 

Компетенције које развија: одговоран однос према здрављу, комуникација,одговоран однос према животној средини, одговорно 
учешће у демократском друштву, дигитална компетенција, решавање проблема,компетенција за учење, сарадња ,комуникација, 

естетичка компетенција,  рад са подацима и информацијама 
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ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 
Меёу-предметно 

повезивање 
По завршетку разуреда ученик 

ће бити способан да: 

 

●  примени једноставне, 

двоставне 

општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

● правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

● комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

● одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

● разликује правилно од 

неправилног држања 

тела и правилно држи 

тело; 

● примењује правилну 

технику дисања 

приликом вежбања; 

● изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз 

музичку пратњу; 

● игра дечји и народни 

плес; 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

 

 

 

11 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Српски језик, 

Математика, 

Музичка култура, 

Свет око нас, 

Српски језик, 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

Ходање  и 

трчање 
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Ходање: 

- кратким корацима, 

- дугим корацима, 

- у различитом ритму, 

- ходање са реквизитом, 

- ходање са променом, правца и смера. 

Техника трчања: 

- трчање преко препрека, 

- трчање са променом правца и смера, 

- брзо трчање 20 м са стартом из различитих 

почетних положаја, 

- игре са коришћењем научених облика ходања и 

трчања. 

Математика, 

Музичка култура, 

Свет око нас, 

Српски језик, 

 

Скакања и 

прескакања 

12 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором рукама. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и 

прескакања. 

Математика, 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Свет око нас, 

 

Граёанско васпитање 
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● користи основну 

терминологију вежбања; 

● поштује правила 

понашања на просторима 

за вежбање; 

● поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

● одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима 

у просторима за 

вежбање; 

●  поштује правила игре; 

● навија фер и бодри 

учеснике у игри; 

● прихвати сопствену 

победу и пораз; 

● уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

●  наведе делове свога тела 

и препозна њихову 

улогу; 

● уочи промену у расту код 

себе и других; 

● уочи разлику измеёу 

здравог и болесног 

стања; 

●  примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

Бацања и 

хватања 
8 

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Воёење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са воёењем, додавањем лопте и гаёањем у 

циљ. 

Математика, 

Српски језик, 

Граёанско васпитање 

Свет око нас, 

 

Пузања, 

вишења, 

упори и 

пењања 

12 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 

слободном. 

Упори. 

Математика, 

Српски језик, 

Граёанско васпитање 

Свет око нас, 

 

Вежбе на тлу 17 

Основни садржаји  

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леёима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји  

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби. 

Математика, 

Српски језик, 

Граёанско васпитање 

Свет око нас, 

 

Вежбе 

равнотеже 
3 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи или ниској 

греди. 

Кратак састав на линији обележеној на тлу, 

шведској клупи и ниској греди. 

Математика, 

Српски језик, 

Граёанско васпитање 

Свет око нас, 

 



82 

● одржава личну хигијену; 

● учествује у одржавању 

простора у коме живи и 

борави; 

● схвати значај коришћења 

воћа у исхрани; 

● правилно се понаша за 

столом. 

 

 

 

 

 

 

Вежба са 

реквизитима 
8 

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз коришћење 

реквизита. 

Дизање и ношење предмета и реквизита на 

различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом. 

Математика, 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

Плес и 

ритмика 
5 

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Нјихање и кружење вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

Математика, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

Култура 

вежбања и 

играња 

4 

Вежбам безбедно.                                                              

Чувам своје и туёе ствари.                                              

Правила елементарних игара.                                  

Некад изгубим, а некада. победим.                               

Навијам фер. 

 

Српски језик, 

Свет око нас, 

Музичка култура, 

Математика, 

Граёанско васпитање 

Полигони 4 

Комбиновани полигон одусвојених вештина 

(вежби). Вежбам безбедно 

Математика, 

Српски језик, 

Свет око нас, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

КУЛТУРА 

 

14 

Упознај своје тело.                                                           

Растемо.                                                                              

Видим, чујем, осећам.                                                           

Моје здравље.                                                                               

Ко све брине о мом здрављу.                                                     

Лична хигијена.                                                                     

Хигијена простора у коме живим.                                     

Хигијена простора у коме вежбам.                                         

Животне намирнице и правилна исхрана.                    

Заједно за столом. 

Свет око нас, 

Математика, 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Граёанско васпитање 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 
 

Начин остваривања програма  

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Програм предмета физичког и здравственог васпитања састоји се од три предметне области:  

- физичка способност,  

- моторичка вештина,  

- физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из предшколског васпитања и 

образовања.  

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА  

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна настава и ваннаставне активности.  

План и програм ваннаставних активности предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни је део годишњег плана рада школе и 

школског програма. У оквиру њих постоје следећи облици рада:  

- спортско-рекреативне активности, 

- недеља школског спорта,  
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- активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...),  

- школска такмичења,  

- корективно-педагошки рад. 

 

Часови физичког и здравственог васпитања 
 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на:  

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. Део главне фазе користи се за развој 

основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облици рада бирају се у 

складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад;  

- подстицање ученика на самостално вежбање;  

- учвршћивање правилног држања тела.  

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја примењујући основне 

дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода.  

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним животним ситуацијама.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се слична али лакша вежбања од предвиёених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиёени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.  

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд.).  

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити 

способности ученика за различите физичке активности.  

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА  

Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад.  

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним појмовима о 

вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту и здрављу.  

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу.  

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу; развијање и неговање другарства; 

препознавање негативних облика понашања у игри и др.  
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Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и мултикултуралности); 

формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредности итд. 

 

Спортско-рекреативне активности 

 
Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају у обзир материјални и просторни услови 

рада, узрасне карактеристике и способности ученика. 

 

Недеља школског спорта 

 
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања 

и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског 

програма реализује недељу школског спорта.  

Недеља школског спорта обухвата:  

- физичке активности прилагоёене узрасту и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице...);  

- ёачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др.).  

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће првог разреда заједно са Стручним већем предметних наставника 

који реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу, као и другим Стручним већима (ликовне културе, 

музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици, који су ослобоёени 

практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

 

Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

 
Из фонда радних дана, предвиёених заједничким планом, школа организује активности у природи:  

- излет;  

- крос се организује минимум једном у току школске године;  

- зимовање - организује се за време зимског распуста (физичке активности на снегу);  

- летовање - организује се за време летњег распуста (камповање итд.).  



86 

План и програм ових активности сачињава Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним већем предметних наставника који 

реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу. 

 

Школска такмичења 
Школа за ученике првог разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне елементарне игре или полигона у току школске 

године, као интегрални део процеса физичког и здравственог васпитања. План такмичења доноси Одељенско веће првог разреда у 

сарадњи са Стручним већем наставника физичког и здравственог васпитања.  

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу са планом 

и програмом наставе и учења, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. 

 

Корективно-педагошки рад 
Ове активности организују се са ученицима који имају:  

- потешкоће у савладавању градива;  

- смањене физичке способности;  

- лоше држање тела;  

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похаёање наставе.  

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:  

- уочавање постуралних поремећаја код ученика;  

- саветовање ученика и родитеља;  

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно;  

- организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом.  

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одреёује врсту 

вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник физичког и здравственог васпитања уз присуство наставника који реализује 

разредну наставну у одељењу које ученик похаёа. 

 

ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
Ученик може бити ослобоёен само од практичног дела програма наставе за одреёени период, полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобоёен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобоёеним ученицима наставник сачињава 

посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других 

предмета.  

Ослобоёеним ученицима треба пружити могућност да:  
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- прате игру и усвајају правила игре, на часу или ваннаставним активностима,  

- направе едукативни постер или цртеж са спортског догаёаја,  

- на други начин помажу у настави.  

Пример исхода за ученике ослобоёене од практичног дела наставе:  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

- наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује у настави;  

- примени основна здравствено-хигијенска правила;  

- помогне у организацији активности предвиёених програмом. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне 

теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 

програма за које постоје одговарајући услови.  

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и проширених садржаја. Основни садржаји су они 

које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. 

Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали 

основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.  

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и 

применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и 

увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући метод), 

прилагоёене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у 

складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извоёења вежби и број понављања, задају 

се групама ученика или појединцма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и 

оптимализацији интензитета рада.  

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика.  

1. Развој снаге:  

- без реквизита и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа.  

2. Развој покретљивости:  

- без реквизита и са реквизитима,  
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- уз коришћење справа,  

3. Развој издржљивости:  

- трчање,  

- елементарне игре,  

- вежбање уз музику,  

- плес.  

4. Развој координације:  

- извоёење координационих вежби у различитом ритму и у променљивим условима.  

5. Развој брзине:  

- једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване различитим 

чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

- штафетне игре,  

- извоёење вежби максималном брзином.  

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање.  

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Ходање и трчање  

Ходање са опружањем колена стајне ноге уз правилно држање тела и са радом руку, кратким и дугим корацима, у различитом ритму, уз 

правилно постављање стопала (користити обележене линије на спортским теренима); на прстима, уз узручење са истезањем тела.  

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена (користити препреке - палице и вијаче пореёане на 

једном делу сале или спољних терена), са забацивањем потколенице; брзо трчање са поласком из стајања, лежања, упора чучећег и 

другим начинима поласка.  

Игре са различитим облицима ходања и трчања.  

Скакања и прескакања  

Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево-десно, напред-назад, у доскок разножно и 

поново суножно; са вијачом (са меёупоскоком и без меёупоскока); једноножним одскоком и доскоком на једну ногу, са опружањем 

тела, лево-десно, напред-назад. Скок суножним одскоком пруженим телом са окретом за 90° и суножним доскоком. Суножни наскок на 

повишену површину (до висине шведске клупе), на наслагане струњаче или горњу површину шведског сандука. Скок удаљ, уз 

правилан замах рукама, амортизацију и завршни положај.  

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскок једном, после неколико корака, једноножни поскок другом ногом и 

наизменично; после неколико корака једноножни одскок и меки суножни доскок до почучња ("да се не чује"). Поновити исто после 

неколико трчећих корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и бочним залетом (два оквира шведског сандука, ниска 
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греда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање преко пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, 

игра "ластиша".  

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са обележеног простора (шира површина, или 

линије) и доскок на меку површину (струњача за скок у вис, песак).  

Скокови увис: из залета право једноножним одскоком прескочити вијачу или ластиш, ноге погрчити и меко суножно доскочити (у 

групи од три до четири ученика); прескочити ластиш (постављен по ширини) са истовременим поласком два до три ученика.  

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама: боком поред шведске клупе, упор и суножним одскоком наскок у упор чучећи, исто, 

прескочити клупу.  

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према могућностима ученика.  

Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања.  

Бацања и хватања  

Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и у даљ и у циљ (оквир од шведског сандука, обележени циљ на зиду, квадрати од 

вијача на рукометном голу...). Вежбе поновити у ходању и у лаганом трчању.  

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, после пљеска рукама, затварања очију, чучња, 

седа...; закотрљати лоту по тлу и хватањем је подићи обема рукама.  

Воёење лопте у месту и у ходању (левом и десном руком).  

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад главе.  

Игре са воёењем и додавањем лопте и гаёањем у циљ.  

Вишења, упори и пењања;  

Пузања по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леёима на тлу...)  

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање.  

Провлачење кроз окна шведског сандука, клупе и реквизита (обруч) и др.  

Пењање и спуштање на и са различитих справа.  

Вишења: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно. Помицања у вису слободном. Вис активни на свим справама на 

којима се вис може извести.  

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима се упор може извести.  

Вежбе на тлу  

Реализују се кроз обавезне и пропоручене садржаје.  

Основни садржаји  

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; кретање у упору чучећем и упору склоњено, лицем 

и леёима ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво на руке, а затим на стопала у упор чучећи ("жабљи поскоци"). Клек, узручење, 

заклон.  
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Поваљка на леёима. Став на лопатицама ("свећа"), грчењем и обухватом колена поваљка низ косу површину.  

Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу површину (на рипстолу окачене шведске клупе и прекривене струњачама).  

Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до става усправно и узручења.  

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове - поваљка).  

Комбинација на тлу од следећих вежби: најмање четири такта вежби обликовања, колут напред до става усправно, окрет у успону на 

обе ноге за 180°, чучањ, став на лопатицама, став усправно и два дечја поскока.  

Проширени садржаји  

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину.  

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби.  

Вежбе равнотеже  

Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и уназад са опруженом упорном ногом, краћим 

корацима, корацима у успону и са различитим положајем руку (о бок, одручење, узручење).  

Ходање по широком делу шведске клупе: напред - одручење; уназад са опружањем упорне ноге, узручење; устрану: из става спетног, 

руке о бок, ходање корацима са привлачењем до става спетног и узручења, зибом почучњем, корак устрану - одручити, став спетни, 

узручити.  

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у одручењу (шведска клупа и ниска греда).  

Научити комбинацију од вежби: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до половине клупе, одручити; став: једна нога иза 

друге, узручити, одручити; ходање до краја клупе, одручити, став: једна нога иза друге узручити; ходање уназад до половине клупе, 

једна нога иза друге, руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима са привлачењем зибом почучњем, одручити; на крају греде став 

спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, приручити, завршити леёима према клупи. Ако школа нема клупу или греду, 

комбинацију научити на тлу, на линији.  

Вежбе са реквизитима  

Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја:  

Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и другим реквизитима  

Трчања, поскоци и скокови - вијаче, палице и обручи пореёани на краћем и дужем одстојању: прескакање кратке и дуге вијаче; 

ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са коцке нагазним кораком и суножним доскоком у чучањ и почучањ; суножни наскок на 

коцку и доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање.  

Дизање и ношење: предмета и реквизита (коцка, медицинка...) на различите начине; постављање и скупљање предмета и реквизита.  

Елементарне игре са коришћењем палица, вијача, обруча, коцки и чуњева.  

Плес и ритмика  

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу. Кретања са променом положаја руку, 

ногу и трупа. Галоп напред и странце. Дечји поскок. Сачинити састав од научених елемената уз музичку пратњу.  
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Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у бочној и чеоној равни; суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. Повезати 

ова два елемента као обавезни састав.  

Плесови: "Ја посејах лан" и "Дуње ранке".  

Једно коло по избору.  

Полигони  

Комбиновани полигон са задацима на тлу уз коришћење справа и ревизита (провлачења, ношења, котрљања...)  

Комбиновани полигон са елементима пењања (на шведски сандук, рипстол, шведска клупа..)  

Пливање  

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван ње.  

Програм наставе и учења пливања садржи:  

- обуку непливача;  

- игре на води.  

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који спроводи разредну наставу 

том одељењу.  

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА  

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме Култура 

вежбања и играња и Здравствено васпитање.  

Култура вежбања и играња  

Основни термини у вежбању  

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежби и упознати их са утицајем примењених вежби на организам.  

Вежбам безбедно  

Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима за физичко вежбање како у школи, тако и ван ње. Истицати 

неопходност поштовања правила понашања током вежбања.  

Чувам своје и туёе ствари  

Формирање свести о потреби чувања како својих тако и туёих ствари.  

Правила елементарних игара  

Усвајање основних правила елементарних игара које се на часу реализују. Развијање свести о потреби поштовања правила игара, као и 

последицама њиховог непоштовања.  

Некад изгубим, а некада победим  

Неговање такмичарског духа. Прихватање победе и пораза на социјално прихватљив начин (без ругања и ниподаштавања 

противника...).  

Навијам фер  
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Подстицати ученике да приликом игре или такмичења поштују своју и противничку екипу и награде сваки леп потез и поступак 

учесника у игри.  

Здравствено васпитање  

Упознај своје тело  

Ученици именују делове тела и схватају њихову улогу. Могућности свог тела ученици показују кроз вежбање. Нагласити значај 

физичке активности и физичког и здравственог васпитања као предмета.  

И ја растем  

Проширити ученичка знања о сопственом расту и развоју. Оспособити их да уоче одреёене промене током досадашњег развоја.  

Видим, чујем, осећам  

Упознавање ученика са одреёеним чулима и њиховим улогама, која у великој меру утичу на правилно извоёење физичких вежби, али и 

њиховим улогама у свакодневном животу путем којих унапреёујемо сопствено здравље.  

Моје здравље  

Развој свести о потреби да се буде здрав и шта значи здравље за човека. Неопходно је да уоче разлике измеёу здравог и болесног стања 

организма.  

Ко све брине о мом здрављу  

Заједнички сагледати ко све и на који начин брине о њиховом здрављу.  

Тражим помоћ  

На основу претходих искустава ученика утврдити у којим околностима, када и од кога треба тражити помоћ.  

Лична хигијена  

Формирање свести о значају одржавања личне хигијене.  

Стварање навике да се опрема за физичко вежбање уредно одржава и чува.  

Хигијена простора простора у коме живим  

Подићи свест о томе да о простору у коме живе треба самостално да брину (одржавају чистим и уредним) јер на тај начин чувају своје 

здравље.  

Хигијена простора простора у коме вежбам  

Формирање навике да се хигијена простора у коме ученик вежба уредно одржава и чува (сала, свлачионице, игралишта...)  

Животне намирнице и правилна исхрана  

Упознавати ученика са основама правилне исхране.  

Заједно за столом . Правила понашања за столом током обедовања (постављање стола, правилно држање тела и руку током обедовања, 

правилно жвакање, понашање - гурање, бацање хране итд.).  

Дидактичко-методички елементи  

Основни принципи реализације наставе:  
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- јасноћа наставног процеса;  

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

- избор рационалних облика и метода рада;  

- избор вежби усклаёен са програмским садржајима и исходима;  

- функционална повезаност делова часа - унутар једног и више узастопних часова одреёене наставне теме.  

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и планирана 

динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа у циљу достизања 

постављених исхода.  

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извоёења. Свим вежбањима претходе тачна упутства 

наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује и исправља грешке.  

 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ  

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује:  

- стање физичких способности;  

- стање здравља и хигијенских навика;  

- достигнути ниво савладаности моторичких вештина;  

- однос према раду.  

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиёених исхода.  

Први ниво  

1. Стање физичких способности  

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене:  

а) координације:  

- у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета у целину;  

- правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; и четири вежбе са палицом;  

- на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко пореёаних препрека у једнаком ритму;  

- воёење лопте без прекида (неколико пута);  

- додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте;  

б) гипкости:  

- раменог појаса, кичме и у зглобу кука;  

- покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, заножења, предножења и одножења...);  

в) одржавања равнотеже:  
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- на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној нози) покрете изводе без поремећаја 

тежишта тела;  

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге:  

- скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином;  

- брзо трчи са и без промене правца;  

- вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања;  

д) издржљивост:  

- трчи и учествује у игри дуже време без замора.  

2. Стање здравља и хигијенске навике  

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када:  

- нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, уредног је општег изгледа; не показује 

видљиве знаке умора приликом вежбања;  

- његов телесни развој је у складу са узрастом;  

- има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике.  

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина  

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао кретања и захтеве предвиёене основним и 

проширеним садржајима.  

4. Однос према раду  

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и ако се ангажује у ваннаставним 

активностима.  

Ученик је у потпуности достигао предвиёене исходе за први разред.  

Други ниво  

Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравственог стања и хигијенских навика, савладаности 

моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не одступа од критеријума наведених за први ниво.  

Ученик на овом нивоу достигао је предвиёене исходе уз одреёене потешкоће (навести најбитније), има позитиван однос према раду ако 

је редован и активан на свим, или на већини часова.  

Трећи ниво  

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво.  

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике.  

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиёених исхода (навести најбитније), није заинтересован за 

вежбање и не показује напредак.  

На крају сваке описне оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи родитеље. 
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1.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради 

њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уреёаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског 

начина размишљања. 

Компетенције које развија: Компетенција за учење; Дигитална компетенција; Естетичка компетенција; Рад с подацима и 

информацијама; Сарадња,  Одговоран однос према здрављу; Одговоран однос према околини; Решавање проблема; 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 
Меёу-предметно 

повезивање 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

● препозна дигиталне уреёаје из окружења и 
именује неке од њих; 

● наведе неке од животних ситуација у којима 
дигитални уреёаји олакшавају обављање 

послова; 

● упореди начине рада и живота људи пре и 
после појаве дигиталних уреёаја; 

● упореди начине креативног изражавања са 
дигиталним уреёајима и без њих; 

● користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника); 

● упореди дигитални и папирни уџбеник; 
● упореди традиционалне видове комуникације 
са комуникацијом посредством дигиталних 

уреёаја; 

● наведе неке од карактеристика „паметног” 
дигиталног уреёаја; 

● наведе на који начин дигитални уреёаји могу 
да допринесу упознавању културне баштине. 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 
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Различит изглед дигиталних уреёаја. 

Дигитални уреёаји у различитим 

занимањима.                                                               

Учење уз помоћ дигиталних 

уџбеника.                                                     

Креативно изражавање са 

дигиталним уреёајима и без њих.                                                   

Комуникација посредством 

дигиталних уреёаја.                                

Дигитални уреёај и паметни 

дигитални уреёај.                                          

Коришћење дигиталних уреёаја за 

повећање прилика за учење и 

стицање искуства ученика у области 

науке, културе и уметности. 

српски језик, 

математика,  

свет око нас, ликовна 

култура, 

музичка култура, 

физичко и здравствено 

васпитање 
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● наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уреёаја како не би угрозио 

здравље;  

● наведе неке од здравствених ризика везаних за 
прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уреёаја; 

● доведе у везу начин одлагања електронског 
отпада са загаёењем животне средине; 

● наброји основне податке о личности; 

● објасни зашто саопштавање података о 
личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уреёаја; 

● именује особе или институције којима се 
треба обратити за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин; 

● наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уреёајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни 

зашто је важно примењивати их. 

● анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за 

његово спровоёење; 

● протумачи симболе познатог/договореног 
значења и спроведе поступак описан њима; 

● уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), провери 

ваљаност свог решења и по потреби га 

поправи (самостално или сараднички); 

*доведе у везу алгоритам и понашање 

дигиталног уреёаја. 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊ

Е 

ДИГИТАЛНИ

Х УРЕЂАЈА 
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Дигитални уреёај и наше здравље 

(вид, положај тела, време пред 

екраном, дигитални уреёај као 

отпад).                                                                  

Подаци о личности и њихова заштита 

при комуникацији помоћу 

дигиталних уреёаја.                                       

Помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним 

особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив 

начин.                                                                   

Одговорно руковање дигиталним 

уреёајем (мере физичке заштите, 

коришћење лозинке). 

 

српски језик, 

математика,  

свет око нас, ликовна 

култура, 

музичка култура,  

физичко и здравствено 

васпитање 

АЛГОРИТАМ

СКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉА

ЊА 

10 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање корака који воде до 

решења једноставног проблема. 

Тумачење постојећих и креирање 

алгоритама изражених симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у 

алгоритму.                                                          

Тумачење понашања дигиталног 

уреёаја у односу на приказани 

алгоритам. 

српски језик,  

ликовна култура,  

музичка култура,  

свет око нас 

Кључни ппјмпви садржаја: дигитални уређаји, интернет, електрпнски птпад, ппдаци п личнпсти, безбеднпст, решаваое прпблема, алгпритам.  

Начин остваривања програма  
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика првог разреда основне школе. Програм 

наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уреёаја и 

Алгоритамски начин размишљања. 
 

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, такоёе, 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. Наставник је у планирању, припреми и 

остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине провере остварености 

пројектованих исхода. 
 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уреёаја намењених за коришћење од 

стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уреёајем. Уколико наставник има на располагању 

одговарајуће дигиталне уреёаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке дигиталне уреёаје...), ученици треба да 

их користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно је да ученици имају искуства са 

коришћењем дигиталних уреёаја. 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 одреёене 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 предвиёа 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 
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од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа 

школским дигиталним уреёајима, пре или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са стереотипом да је бављењем 

информатиком и програмирањем поље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује кроз навоёење адекватних примера 

(Ада Лавлејс и сл.).  

 

Дигитално друштво 

 Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уреёаји свуда око њих – код куће, 

у школи, дому здравља, продавници, на паркингу, улици. Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уреёаја. Он треба 

да има у виду да рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али то је и телефон, као и 

нека савремена играчка, фрижидер, клима уреёај, вешмашина. Отуда термин рачунар (енгл. computer) није довољан, те користимо 

термин дигитални уреёај. Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животне ситуације које су их увериле у корисност 

дигиталних уреёаја, тј. опишу како родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у реду, у време када им је згодно, чак и ноћу), како 

проналазе информације које су им потребне (радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговор постављајући питања: Некада није било рачунара. И тада су лекари лечили 

људе. Сада лекари користе дигитални уреёај. Зашто? (Повезивањем рачунара, систем здравствене заштите обезбеёује да ажурни 

подаци о здравственом стању пацијента буду доступни не само једном лекару, већ свим лекарима укљученим у његово лечење. Не 

постоји потреба ни за издавањем папирних рецепата за лекове. Тиме се смањују трошкови и обезбеёује правовремено издавање лекова 

пацијентима којима су потребни, као и штити животна средина); Како ради касир у продавници? Да ли укуцава цену производа? Како 

је употребом дигиталног уреёаја унапреёен његов рад? (Скенирајући баркодове, касир ради брже, производи које су купци купили нису 

више на стању у продавници, менаџер продавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре рачунара. 

Сада користе дигитални уреёај. Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у папирни дневник. Сада користе електронски 

дневник. Коришћењем електронског дневника наставник омогућава да родитељи лако могу да прате оцене своје деце, да правовремено 

виде коментаре наставника и васпитно делују.) Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној 

уметности (вајарство) са дигиталним уреёајима и без њих, наставник треба да омогући ученицима да, на часу, вајају у пластелину 

популарни лик из цртаћа. Током часа, наставник треба да прикаже ученицима видео-запис дигиталног вајања истог јунака, у 3D 

програму и са ученицима извршити пореёење вајања и дигиталног вајања. Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника 

наставник треба да спроводи планирано, у више наврата, у ситуацијама када дигитални уџбеник пружа могућности које премашују 

традиционални и доприноси разумевању наставног садржаја различитих предмета, те конструкцији и функционализацији знања. На 

часовима наставник треба да омогући ученицима да искажу своје виёење предности и мана дигиталних уџбеника. Ако ученици користе 

дигиталне уџбенике различитих издавача, добро би било да наставник подстакне ученике да упореде платформе и укажу на различите 

добробити сваке од њих. Ученици треба да решавају тестове у уџбеницима и играју образовне игре, а све у контексту конструкције 

конкретних знања и јачања дигиталне компетенције. Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигитални уреёаји доприносе 
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брзини и лакоћи комуникације? Како данас комуницирамо са особама које су физички удаљене, живе у различитим деловима света? Да 

ли је могуће комуницирати коришћењем сваког дигиталног уреёаја? Који су предуслови за комуникацију помоћу дигиталних уреёаја? 

Који дигитални уреёаји су „паметниˮ и има ли, уопште простора да, у овом контексту, говоримо о памети? наставник треба да постави 

ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању видови комуникације са дигиталним уреёајима и без њих. У овом 

контексту, наставник треба да искористи прилику да са ученицима разговара и о интернету, без инсистирања на дефинисању појма.  

(Комуникација лицем у лице, разговор посредством фиксне телефоније неки су од традиционалних начина комуникације. Мобилни 

телефон је дигитални уреёај помоћу кога можемо увек да комуницирамо (ако имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са 

таблетом? За комуникацију помоћу таблета неопходан нам је приступ интернету и одговарајући програми. Наставник треба да упозна 

ученике са могућностима комуникације на релацији човек - дигитални уреёај (паметни фрижидер, машина за прање веша, клима-

уреёај).) Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставник треба да одведе ученике у музеј, у осмишљену туру која им пружа 

прилику за уметнички доживљај и учење. У учионици, наставник треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком од 

најзначајнијих светских музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се приказана установа 

културе посетила. Оно што ученици треба да схвате јесте да дигиталне уреёаје можемо и треба да користимо како би повећали 

(створили нове) прилике за учење и искуства из области науке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник, пре екскурзије 

или наставе у природи, употреби неку од постојећих веб-презентација (http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminacium-virtual-tour/) или 

апликација и, виртуелно, упозна ученике са местима и културним добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће посетити. На 

тај начин, наставник пружа ученицима прилику да упореде доживљај поднебља и културне баштине посредством дигиталног уреёаја и 

уживо. О доживљају ученика треба продискутовати након повратка у школу. (Дигитални уреёаји и интернет омогућавају приступ 

најзначајнијим достигнућима културе и науке без изласка из учионице. Њиховим коришћењем, повећава се доступност светске 

културне баштине. Нације производе бројне дигиталне производе да би промовисале сопствену културу и показале своја достигнућа. 

Да ли и ми треба о томе да мислимо и на томе да радимо и, да бисмо исто постигли, која знања треба да имамо, завршна су питања за 

ученике.)  

 

Препоручени број часова је 18. 

 

 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја  

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав је начин живота савременог човека? Колико се крећемо, каквим се 

активностима бавимо? Указати на чињеницу да се број занимања у којима је дигитални уреёај доминантно средство за рад непрестано 

увећава и да отуда потиче потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уреёаја у питању. Нагласити да проблеми 

који настају са видом и коштано-мишићним системом не настају од употребе технологије, већ од неправилног положаја тела, 

претежног седења, дужег гледања без промене фокуса. Своју тврдњу треба да подупре нпр. приказивањем видео-записа 
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http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицима примени начине коришћења дигиталних 

уреёаја на безбедан начин по здравље. Добро би било и да заједно излистају неке од здравствених ризика, разговарају о дужини 

утрошеног времена испред екрана, направе одговарајући постер и окаче га у учионици. Правилно одлагање електронског отпада важно 

је питање за очување здраве животне средине. Наставник може од ученика да тражи да разговарају са родитељима и пронаёу 

електронски отпад који поседују у кући и, уколико постоје услови, организује акцију прикупљања тог отпада. Алтернатива је да 

наставници разредне наставе исте школе организују заједничку акцију прикупљања електронског отпада и, као госта-експерта, позову 

стручњака из агенције за уклањање и складиштење ове врсте отпада да одржи адекватно предавање ученицима. (У случају да у 

локалној средини не постоје услови за организацију оваквог догаёаја, наставници би требало да се повежу са школама у којима се такве 

акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни то није могуће реализовати, ученицима би требало приказати видеоснимак 

предавања стручњака.) Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернет добронамерне. Постоје људи који могу да угрозе 

имовину, па и живот других корисника интернета. У том смислу, треба приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке 

од најчешћих појава из спектра догаёаја који настају откривањем података о личности (име и презиме, адреса становања, број 

телефона, фотографија, идентитет на интернету). Краёа: http://bit.ly/Opljackani Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet Од изузетног 

значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине их људи најчешће чине доступним на 

интернету. Више информација о безбедном коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане филмове за 

децу, итд.) наставник може да пронаёе на: https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-iprivatnosti-na-internetu/. Посебну пажњу 

треба посветити чињеници да људи своје личне податке чине доступним добровољно (најчешће из незнања или наивности). Наставник 

треба да покрене дискусију о непримереној комуникацији (говор мржње, вреёање, омаловажавање), као и о ризичној комуникацији 

(контакт са непознатим особама) у реалном животу. Затим, треба да помогне ученицима да формирају вредносне ставове који се 

подједнако односе на комуникацију у онлајн и офлајн свету. Такоёе, наставник треба да подстакне ученике да наведу ситуације у 

којима су се срели са различитим врстама непримереног садржаја у реалном животу и нагласи да је слична ситуација у онлајн свету. 

Неопходно је да, током разговора са ученицима, непрестано наглашава да они не треба да се осећају беспомоћно ако се наёу у сличним 

ситуацијама, већ да постоје особе и институције којима треба правовремено да се обрате и од којих ће добити адекватну  заштиту:  

1. родитељ/други законски заступник  

2. наставник, педагог, психолог, директор  

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ Телефон: 19833  

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/ 

 

Користан извор: https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/putting-a-stop-to-onlinemeanness Дигитални уреёаји 

захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа. Ученике треба упознати са неколико важних 

принципа физичке заштите дигиталног уреёаја (не доводити уреёај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од 

https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/
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прашине, излагања прекомерној топлоти, било због вишесатне употребе или остављања на сунцу или пећи и сл.). Поред физичке 

заштите, дигитални уреёај треба обезбедити од неовлашћеног приступа.  

 

Препоручени број часова је 8. 

 

 Алгоритамски начин размишљања  

 

Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета и изборних програма требало би искористити како би се пред њих поставио 

адекватан задатак – поступак који треба да анализирају и предложе кораке за његово спровоёење (колут унапред, писање слова, низ 

сличица од којих треба сачинити причу, низ сличица меёу којима има сувишних...). Наставник треба да уведе термин алгоритам и да га 

ученицима протумачи као упутство за решавање неког проблема или извоёење неког поступка. Свако инсистирање на дефиницијама 

није прихватљиво. Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство прво за делимично познате и њима смислене задатке и 

поступе у складу са њим. Потребно је да наставник осмисли симболе које ученици треба да дешифрују и изврше предвиёени поступак. 

У другој фази, наставник треба ученицима да обезбеди упутство које им омогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након 

успешне реализације задатка, наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој се сваки дигитални уреёај налази – извршава 

наредбе (упутства), не знајући са којим циљем, али ипак савршено тачно и на корист својим корисницима. Тестирање ваљаности 

алгоритма, исправљање грешака, осмишљавање и тестирање унапреёеног решења драгоцени су тренуци учења. (Само ученик који је 

свестан чињенице да пут до успеха може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) У том смислу, наставник често треба да 

поставља ученике у ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме (упутства) за решавање одреёених задатака, да у више 

наврата откривају грешке и исправљају их, све док не доёу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег решења. Како би ученици 

јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уреёаја, наставник треба да им прикаже једноставан алгоритам (на табли), а затим 

и да им демонстрира како се дигитални уреёај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиёеног исхода, најбоље је да 

наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални уреёај (попут микроконтролера) и демонстрира 

ученицима његово понашање. Уколико наставник располаже роботима или, за узраст ученика одговарајућим физичким дигиталним 

уреёајима, препоручено је да и ученици искусе управљање њиховим понашањем, у складу са симболима исказаним алгоритмом. Ако су 

ученицима на располагању рачунари, рад у програму на адреси https://scratch.mit.edu/projects/19685257/ може да допринесе досезању 

дефинисаног исхода.  

 

Препоручени број часова је 10.  

 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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 У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методе 

процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је 

примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима 

практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло 

тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за 

примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

 

 

 – самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних алгоритама 

(укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања 

рефлексивних  коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и 

основа за процену властитог постигнућа ученика; 

 

 – вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици раде у 

пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне 

повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера (програмирање 

у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

 

 – отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање 

отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању 

њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто није добро да чашу 

са слатким пићем држиш поред дигиталног уреёаја? Како ради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена 

које проводиш у раду са дигиталним уреёајем? итд.;  

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче 

и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за 

процену њихових постигнућа. 

 

 Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано и 

подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална 

ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и 

елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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1.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 

(наставне јединице) 
ЦИЉ 

 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

1. Учимо о нашој вери 

- уводни час 

 упознавање ученика 
и вероучитеља 

 упознавање 

ученика са садржајима 

предмета и начином 

рада 

 мотивисање 

ученика за похаёање 

часова верске наставе 

Когнитивни аспект: 

• да разуме основнa сазнања о 

темама које ће се обраёивати на 

настави Православног 

катихизиса Афективни аспект: 

• бити подстакнут да активно 

учествује на часовима верске  

наставе 

 Упознавање са 
садржајем програма и 

начином рада 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) 

би требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 
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II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

2.Моја породица 

3.Моја школа и 

другари 

4.Ми смо део Божје 

породице (Цркве) 

 ученицима пружити 
основ за разумевање 

човека као бића 

заједнице 

 пружити ученицима 
елементарно знање о 

Богу као бићу 

заједнице 

Когнитивни аспект: 

 моћи да опише и објасни 
значење појма заједнице као и 

његов однос према њему 

блиским особама (породици) 

 моћи да препозна да не 
можемо једни без других 

 знати да нас љубав повезује 
са другима 

 знати да се правилно осени 
крсним знаком 

 знати да је Бог Света Тројица 
(Заједница) 

 знати да крштењем постајемо 

чланови Божје породице (Цркве) 

Афективни аспект: 

• пожелети да чини добро 

другима (ближњима) у својој 

заједници 

• желети да изражава 

хришћанску љубав према Богу и 

ближњима 

 приче и слике које 
приказују породицу 

 може и прича о 

 „малој породици“ 
(деца са једним 

родитељем, или 

старатељем) 

 садржаји у вези са 
животом у школи 

(нова заједница); 

односи у 

 заједници, правила 
понашања 

 Божја породица 

(ко су чланови Божје 

породице; како се 

постаје њен члан...) 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

 

На почетку сваке 

наставне теме ученике би 

требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог 

рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз 

следеће  облике наставе: 

•теоријска настава (35 

часова) 

•практична настава (1 

час) Место реализације 

наставе 

•Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

•Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

•Уводне часове требало 

III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

Послушност 

Даривање – нашa 

љубав 

Цео свет на дар 

Оче наш - зовемо 

нашег Бога 

 пружити основ за 
разликовање и 

упореёивање 

породичних односа и 

односа који владају у 

Цркви 

 пружити основ за 
упознавање односа 

који владају измеёу 

човека и Бога 

Когнитивни аспект: 

 знати да заједница са Богом 
почива на слободи 

 знати да је послушност израз 
љубави 

 моћи да препозна да је 
даривање плод љубави 

 моћи да сазна да је молитва 
разговор са Богом 

 моћи да усвоји текст молитве 

 приче које говоре о 
томе да када некога 

волимо, онда га и 

слушамо 

 како можемо да 
помогнемо 

 другоме; 

 љубављу чиним 
добра дела 

 садржаји који 
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 пружити основ за 
разумевање да је 

молитва наш разговор 

са Богом 

 омогућити 
ученицима да увиде да 

се породични односи и 

односи у Цркви 

исказују на конкретан 

начин 

 ученицима пружити 
основ за разумевање 

да се кроз меёусобне 

односе љубави 

остварује јединство 

Оче наш 

 знати да је Бог Отац створио 
свет из љубави 

 моћи да препозна да је наш 
живот Божји дар 

 знати да Бог жели да живимо 
у заједници са Њим 

Афективни аспект: 

 показивати жељу да љубав 
исказује на конкретан начин 

 бити мотивисан да љубав 
према Богу изражава молитвом 

говоре и приказују 

лепоту створеног 

света 

 песмица: „Ал` је 
леп овај свет“, Ј.Ј. Змај 

 Бог је цео свет 
створио из љубави 

би осмислити тако да 

допринесу меёусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним садржајима, 

али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то 

каквим 

предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

•Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне 

наставе, која својом 

динамиком подстиче 

ученике на 

истраживачки и 

проблемски приступ 

садржајима тема. У току 

реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и 

формативно, а мање на 

сазнајно и 

информативно. 
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IV - НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

РОДИ! 

9.Бог долази у овај 

свет 

10.Христос се роди 

– Божић у мом дому 

11.Како је Растко 

постао Св. Сава 

12.Свети Сава, слава у 

школи и у мојој 

породици 

 пружити ученицима 
неопходно знање о 

доласку Спаситеља 

у свет 

 указати ученицима 
да је послање Сина 

Божјег дар љубави 

Бога Оца свет 

 пружити ученицима 
елементарно знање 

о Светоме Сави 

Когнитивни аспект: 

 моћи да препозна основне 
догаёаје библијске приповести о 

Христовом роёењу 

 моћи да препозна и именује 
главне личности из библијске 

приче о Христовом роёењу ( уз 

помоћ иконе празника и по 

кључним симболима) 

 •моћи да препозна да је 
прослава празника догаёај целе 

породице кроз који се остварује 

заједница љубави 

 моћи да усвоји текст 
(садржај) и мелодију песме ( 

Божић, Божић ) 

 моћи да препозна да је Свети 
Сава посветио свој живот Богу 

због љубави према Њему 

Афективни аспект: 

 По завршетку теме: 

 код ученика ће се развити 
жеља да активно учествује у 

прослави Христовог роёења 

 код ученика ће се развити 
жеља да према ближњима 

подражава пример љубави 

Светога Саве 

 Новозаветно 
сведочанство о 

Христовом Роёењу 

(препричано и 

прилагоёено) 

 Божићна песма: 
„Божић, Божић 

благи дан“ 

 Свети Сава – 

остварени син Бога 

Оца ( кроз љубав и 

заједницу са Богом, 

свако од нас постаје 

као Свети Сава) 

 Химна Светом Сави 

 Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 

садржаји реализују у 

складу са савременим 

 педагошким захтевима 
у погледу употребе 

разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве 
наставног програма и 

могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко 

дидактичка решења, 

наставник би требало да 

води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извоёења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

 У остваривању 
савремене наставе 

наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном 

V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

13.Бог ствара свет 

 пружити ученицима 
елементарно знање о 

стварању света 

 омогућити 

Когнитивни аспект: 

 •моћи да опише појединости 
библијске повести о стварању 

света 

 Библијско казивање 
о стварању света 

 Живот првих 

 људи-Божја жеља 
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14.Свет је наш дом 

15.Прихватимо дарове 

Божје 

16.Где је љубав ту је 

Бог 

17.Христова вечера са 

ученицима 

18.Литургија - 

окупљање Божје 

породице 

19.Пост – стаза 

љубави 

ученицима да схвате и 

доживе Цркву као 

заједницу сабраног 

Божјег народа 

 подстицати ученике 
на лично учешће у 

животу Цркве 

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

човек направио на примерима из 

непосредног окружења знати 

зашто за Бога кажемо да је 

Творац 

 моћи да објасни, на 
елементарном нивоу, повезаност 

људи и природе 

 уочити да се у Цркви 
остварује јединство људи и 

природе са Богом 

 знати да у заједници са Богом 
учествујемо слободно – само ако 

то желимо (пример Светога Саве 

и његовог слободног избора) 

 да се упозна са Литургијом 
као догаёајем (заједничком 

трпезом) на којем се окупља 

Божја породица 

Афективни аспект: 

 код ученика ће се развити 
жеља да својом послушношћу 

изражава своју љубав и слободу 

 ученик ће желети да учествује 
у Литургији 

да свет буде Црква 

 Човек не прихвата 
Божје дарове- 

непослушност и 

себичност 

 Прича:“Где је 
љубав, ту је Бог“, Л.Н. 

Толстој 

 Прва Литургија 
(Христови ученици); 

 „Православна 
читанка“, с. Нина 

Неранџић и Ана 

Савковић 

процесу. 

 Настава је успешно 
реализована ако је 

ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота. 

Евалуација наставе 

 Евалуацију наставе 
(процењивање 

успешности реализације 

наставе и  остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

 процењивањем 
реакције ученика или 

прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

 провером знања које 
ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова; 

 

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање ученика 

VI – ХРИСТОВА 

ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

20.Христова љубав 

према човеку и свету 

21.Препознајемо 

 указати ученицима 
на величину Христове 

љубави према људима 

и свету 

 пружити ученицима 
елементарно знање о 

Когнитивни аспект: 

 упознати Христово учење као 

 „учење“ о љубави и праштању 
( на примерима из јеванёељских 

прича) 

 препознати и разумети да је 

 Јеваёељска прича 
Милостиви 

Самарјанин 

 Песмица: „Знаш ли 
ко те љуби слилно“ 

 Новозаветно 
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Христову љубав 

22.Христос васкрсе! 

Христовом страдању и 

васкрсењу 

права љубав када је показујемо 

делима 

 усвојити садржај и мелодију 
песме 

 „Знаш ли ко те љуби силно“ 

 бити у могућности да опише 
појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

 препознати и именовати 
главне личности из библијске 

приче о Христовом Васкрсењу ( 

уз помоћ иконе празника и по 

кључним симболима) 

 препознати да је прослава 
празника догаёај целе породице 

кроз који се остварује заједница 

љубави 

 моћи да опише прослављање 
Васкрса у својој породици 

 знати обичаје у вези са 
Васкрсом 

Афективни аспект: 

 развијати потребу да делима 
исказују љубав 

 развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог 

највећег хришћанског празника 

сведочанство о 

Христовом Васкрсењу 

(препричано и 

прилагоёено ) 

 Прича: „Добро 
дрво“ Ш. Силверстејн 

може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања 
ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  

Увод – 1 

 Заједница као основ 
живота – 4 

 Заједница љубави 
Бога, човека и природе – 

5 

 Неизмерна љубав 
Божја-Христос се роди! – 

6 

 Црква – заједница са 

Богом – 8 

 Христова љубав према 
човеку и свету – 4 

 Наша брига о свету – 6 

 Евалуација – 1+1 

VII – НАША БРИГА 

О СВЕТУ 

 

23.Човек домаћин у 

свету 

 омогућити 
ученицима да у 

Христу препознају 

узор љубави према 

свету и човеку 

Когнитивни аспект: 

 моћи да преприча одабране 
приче које говоре о Христовој 

љубави према свету и човеку 

 на елементарном нивоу 

 Разне приче о које 
говоре о служењу 

човека човеку 

 Човекова брига за 
очување природе, 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Свет око нас 

3. Ликовна култура 

4. Музичка култура 

5. Народна традиција 

6. Граёанско васпитање 

  

24.Радост служења 

25.Љубав према 

људима и природи 

је љубав према Богу 

26.Сваки човек је за 

нас Христос 

27.Научили смо о 

нашој вери 

 подстицати 
ученике да љубав 

према Богу 

изражавају кроз 

љубав 

 према људима и 
природи 

 установити обим 
разумевања и 

квалитет стечених 

знања у току 

школске године из 

Православног 

катихизиса 

моћи да објасни меёусобну 

повезаност свих људи и 

природе 

 препознати и именовати 
поступке људи који су 

прожети љубављу према 

природи, људима и Богу 

 уочити у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда основне школе 

Афективни аспект: 

 развијати жељу да се 
брине о биљкама и 

животињама и целокупној 

природи 

биљака и животиња 

 Прича Свети 
Герасим и лав 

Јордан 

 Приче и слике о 
кућним 

љубимцима 
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1.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења програма граёанско васпитање 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 заједнице, уважавајући 

принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

ЗАДАЦИ: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

- развијање комуникативне способности, вербалне и невербалне комуникације и вештина ненасилне комуникације; 

- оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању; 

- развијање креативног изражавања; 

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у њиховом остваривању; 

- развијање и неговање основних људских вредности. 

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову меёусобну повезаност, 

да штите и остварују  своје потребе на начин који  не угрожава друге 
- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина и ненасилне комуникације; 
- оспособљавање ученика за примену  вештина ненасилне комуникације  у решавању сукоба и вршњачком  поседовању 
- оспособљавање ученика да упознају  непосредно друштвено окружење  и сопствено место у њему  и да активно доприносе развоју  школе п

о мери детета 
- оспособљавање ученика да упознају  и уважавају дечја права и  да буду способни да активно  учествују у њиховом остваривању 
- развијање и неговање људских  вредности 
- развијање креативног изражавања 

 
Компетенције које развија: Комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, естетска компетенција, 

дигитална компетенција, одговоран однос према околини, решавање проблема, компетенција за одговоран однос према одговорном  

управљању собом и својим активностима одговорно учешће у демократском друштву,одговоран однос према здрављу,рад са подацима 

и информацијама,естетичка компетенција 
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ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёу-

предметно 

повезивање 

● наведе у чему је успешан и у чему 
жели да напредује; 

● уочава меёусобне разлике и 
сличности са другим ученицима у 

одељењу; 

● понаша се на начин који не 
угрожава потребе, права и 

осећања других; 

● препозна код себе и других 
основна осећања; 

● препознаје примере поштовања и 
кршења права детета у свом 

окружењу, причама, филмовима; 

● преиспитује своје поступке и 
прихвата да не мора увек да буде 

у праву; 

● тражи помоћ у ситуацијама 
кршења својих и туёих права; 

● разликује добру и лошу 
комуникацију у сопственом 

искуству, ближем окружењу, 

књижевним делима, филмовима; 

● комуницира слушајући 
саговорника и тражи објашњење 

онога што не разуме; 

● слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу имати 

 

 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

 

 

16 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у 

чему бисмо волели да напредујемо. 

Таленти и интересовања која поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се 

препознају. 

 

Потребе и права 

Разлике измеёу жеља и основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права детета. 

Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима. 

 

 

ДЕМОКРАТСК

О ДРУШТВО 

Одељење/гру

па као 

заједница 

 

 

10 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе - равноправност, 

одговорност, солидарност, поштовање и брига за 

друге, толерантност, праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова функција. 

Одлучивање у одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за функционисање 

заједнице. 
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другачије мишљење; 

● сараёује и преузима различите 
улоге у групи/тиму; 

● договара се и одлучује у 
доношењу одељенских правила и 

да се понаша у складу са њима; 

● својим речима образложи 
неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

● препозна добре стране свог 
одељења и оно што би требало 

променити/побољшати; 

● заједно са вршњацима и 
наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу; 

● учествује у изради плана 
једноставне акције; 

● са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 

● доприноси промоцији акције; 
● на једноставан начин вреднује 

изведену акцију. 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ  

Комуникација 

и сарадња 

 

6 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и 

одраслима. 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/груп

е 
4 

Планирање и извоёење једноставне акције у 

одељењу/групи 

Кораци у планирању и извоёењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у 

одељењу. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се 

бавити. 

Одреёивање циља и израда плана акције - подела 

улога, договор о роковима, начину реализације. 

Извоёење и документовање акције - видео, 

фотографије, текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе - приказивање 

другим одељењима, родитељима и сл., прављење 

постера или паноа, објављивање прилога у школском 

листу. 

Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је 

могло бити боље. 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 
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1.11. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

1. Ми смо одељењска заједница 

2. Правила понашања у нашој школи 

3. Правила понашања у нашем одељењу (ОЗ) 
4. Бонтон 

5. Ми смо против насиља - поштујемо правила понашања 

(ОЗ) 

6. Дечја права у Дечјој недељи  
7. На улици ја сам пешак 

8. Другарство и хуманост на делу (ОЗ) 
9. Моја школа носи име 

10. Понашање на јавним местима 

11. Понашање у кући, понашање за столом  
12. Ово сам ја – моје тело 

13. Значај празника и њихово обележавање 

14. Ово сам ја – видим, чујем осећам 

15. Разговарајмо о успеху и дисциплини  
16. Помоћ другу/другарици у учењу (ОЗ) 
17. Шта знам о здрављу – моје здравље 

18. Како смо учили у 1. полугодишту 

19. Обележавамо дан Светог Саве 

20. Више рада, више знања 

21. Наша учионица 
22. Помоћ болесном другу/другарици (ОЗ) 
23. Хигијена – лична хигијена 

24. Исхрана и њен значај за здрав живот 
25. Екологија – шта знам о томе 

26. Нећу‒хоћу 

27. „Лепа реч гвоздена врата отвара” 

28. Слободно време 
29. Точак решавања проблема 

30. Шта ценим код друга (ОЗ) 

31. Животне намирнице 

32. Динар по динар 

33. Медији – шта гледамо и слушамо 

34. Другарство је... (ОЗ) 
35. Хигијена простора 
36. Сагледавање успеха и дисциплине 
37. Како најбоље искористити распуст 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. Разредна словарица 

2. Слагање речи на словарици 

3. Слагање речи на словарици 

4. Слагање речи на словарици 

5. Вежбе читања и шчитавања 

6. Вежбе читања и шчитавања 

7. Вежбе читања и шчитавања 

8. Слагање речи на словарици 

9. Вежбе читања и шчитавања 

10. Вежбе читања и шчитавања 

11. Писање по диктату 

12. Писање по диктату 

13. Разумевање прочитаног 

14. Писање по диктату 

15. Разумевање прочитаног 

16. Разумевање прочитаног 

17. Писање по диктату 

18. Разумевање прочитаног

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

1. Положај и величина предмета 

2. Линије 

3. Бројеви од 1 до 5 

4. Бројеви од 1 до 5 

5. Сабирање са пребројавањем 

6. Сабирање и одузимање до 5 

7. Бројеви до 10 

8. Бројеви до 10 

9. Сабирање са пребројавањем 

10. Сабирање и одузимање до 10 

11. Сабирање и одузимање  до 20 

12. Сабирање и одузимање  до 20 

13. Сабирање и одузимање  до 20 

14. Сабирање и одузимање  до 20 

15. Бројеви до 100 

16. Бројеви до 100 

17. Сабирање и одузимање  до 100 

18. Сабирање и одузимање  до 100 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  Енглески језик 

1. Представљање и упознавање - Hello. I‟m ..... Goodbye. 

2. Бројеви од 1 до 5. 

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

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

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

6. Бројеви од 6 до 10 

7. Боје - blue, green, orange, red, yellow 

8. Oблици -  circle, triangle, square, rectangle 

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

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

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

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

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

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

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

Начин остваривања програма: Хорска,групна и индивидуална понављања речи и израза као и стална вежбања су наставне технике 
које ће бити заступљене. Језик који се увежбава биће употребљен у контексту који одговара потребама и имнтересовањима ученика. 

Најпре ће одговарати на задате налоге покретом или мимком а затим ће давати кратке одговоре. Уџбеник је најважније визуелно 

средство за увежбавање градива. Флеш картице се користе да на брз, занимљив начин увежбају садржаји. 
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Начин остваривања програма 

 
знања и вештине интегришу и практикују. Акције треба да буду мале и изводљиве, али да имају све кораке. Ученике треба охрабривати 

када наиёу на тешкоће и јасно указивати да си и неуспеле Програм граёанског васпитања, у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, организован је по моделу спирале што значи да су садржаји у сва четири разреда дати у областима Лјудска права, 

Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Граёански активизам. Тематске области се спирално развијају, односно садржаји 

се из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограёују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. 

Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију која ће се доследно развијати у свим разредима и кроз све 

садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање дискриминације и другим исходима који се не 

могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у 

непосредном раду са ученицима, интегрише јер измеёу њих постоји природна веза.  

Област демократско друштво је конципирана аналогно предмету свет око нас где се ученици у процесу сазнавања полако воде од 

непосредног окружења (породица, одељење) ка широј друштвеној средини (школа, окружење, држава, свет).  

У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану 

сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су 

сви од значаја за постизање општег циља предмета. Измеёу исхода, како у оквиру једне, тако и у више области, постоји повезаност. 

Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног 

дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода.  

Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и 

техника. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања, 

једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. Имајући у виду да ученици првог разреда долазе са искуством из 

припремног предшколског програма где је доминантно сазнавање кроз игру и овде треба методску окосницу предмета да чине 

интерактивне радионице, структуриране игровне активности обједињене око главне теме. Радионице треба да започињу причом која је 

блиска искуству ученика, а садржи неку врсту заплета (моралну дилему или сукоб потреба и/или вредности) као повод за дискусију у 

пару или у мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком ученику да преиспита своје 

мишљење и деловање због појаве конфликта измеёу његове тачке гледишта и тачке гледишта која је различита од његове. Зато се може 

рећи да активности на часу треба тако да теку да обезбеде искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних 

доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових знања, туёих увида или готових предлога. Наставник 

треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и 

другима кроз размену. Осим тога, важно је да постоји игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе, да пробају 

различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за 
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проблеме са којима се суочавају. С обзиром на узраст ученика добро је у току часа комбиновати различите активности и осмислити 

такву динамику рада којом се одржава њихова пажња и мотивација за учествовањем. За овај предмет важно је обезбедити такав начин 

седења ученика који омогућава свим учесницима да виде једни друге, окренути лицем у лице.  

Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена акције добре јер њиховом анализом долазимо 

до увида који су кораци били погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу осмислити једноставне акције у корист права 

детета, а на нивоу одељења/групе. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке инклузивног образовања, тако да је 

укљученост ученика у овај сегмент живота и рада школе веома значајан. Он се огледа управо у заједничком промишљању наставника и 

ученика на тему како осмислити план подршке, како га најуспешније реализовати, водећи рачуна о потребама сваког ученика 

обухваћеног инклузивним образовањем.  

Граёанско васпитање, као програм, део је ширег концепта образовања за демократију и граёанско друштво и у том смислу је тесно 

повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. Најјача корелација је са српским језиком и предметом 

свет око нас где се може користити тематско планирање.  

Како је граёанско васпитање изборни програм, дешава се да се реализује у целом или у делу одељења, мада се често реализује и у 

групи састављеној од ученика из више одељења и зато се алтернативно користе оба израза одељење/група. Уколико је рад у групи 

потребно је уложити додатни напор да се направи групна кохезија. Многи садржаји програма су погодни за јачање добрих односа у 

групи, а посебно активности на планирању и извоёењу заједничких акција.  

У овом предмету продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су постери, аудио-

визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији 

обраёених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити 

и ван одељења/групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе.  

За реализацију предмета и остваривање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он је модел који својим понашањем 

доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења меёу ученицима, он је тај 

који даје повратну информацију и подстиче ученике на разумевање односа у групи. Он подржава ученике када им је тешко да се изразе, 

помаже им у избору правих речи. Подстицајним питањима може да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе што је 

озбиљан захтев за ученике првог разреда који су још увек у великој мери фокусирани на сопствене потребе, мисли, осећања. 

Конструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Наставник треба да 

обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу поштовања и 

уважавања других и другачијих погледа и мишљења.  

Оцењивање ученика у граёанском васпитању је усаглашено са Правилником о оцењивању у основној школи и ученицима блиско јер се 

описно оцењују из свих предмета. 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

1. Индивидуални образовни план за социјално ускраћене ученике и ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом 

 
Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 

каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна образовна подршка. Циљ 

индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-васпитни рад и њихово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, 

припрема се прилагоёен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који садрже: 1) дневни 

распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те 

подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне стандарде постигнућа и прилагоёене стандарде за поједине или све предмете 

са образложењем за одступање; 5) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обраёују у одељењу, а који у раду са 

додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим за инклузивно 

образовање чине наставник разредне наставе, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и 

стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровоёење индивидуалног образовног 

плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклаёује свој план са индивидуалним образовним планом ученика. Спровоёење 

индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 

 

2. Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима 

 
За ученике са изузетним способностима припрема се индивидуални образовни план, програм и начин рада којим се утврёује обогаћен 

начин образовања и васпитања који садржи: 1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са 

лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне стандарде постигнућа и 

прилагоёене стандарде за поједине или све предмете са образложењем за одступање; 5) програм по предметима, прецизирано који 

садржаји се обраёују у одељењу, а који у раду са додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних 

метода и техника образовно-васпитног рада. 
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НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

1. Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину 
У настави предмета од значаја за националну мањину (свет око нас, музичка култура и ликовна култура) изучавају се додатни садржаји 

који се односе на историјско и уметничко наслеёе одреёене мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног годишњег 

фонда часова, обраде и додатне садржаје, обезбеёујући остваривање циља предмета, стандарда постигнућа ученика и дефинисаних 

исхода. Да би се ово постигло веома је важно планирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из културно-историјске 

баштине једне мањине не посматрају и обраёују изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим садржајима програма користећи 

сваку прилику да се деси учење које ће код ученика јачати њихов осећај припадности одреёеној националној мањини. 

 

УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је пројектна настава као облик образовно-

васпитног рада којим се развијају опште меёупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. 

Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако 

сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим 

исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика.  

Потреба за увоёењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на савременим схватањима детета, наставе, 

функције образовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора 

информација и активности. Применом оваквог облика рада 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. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику рада 

поред централног захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, 

презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који 

је изнад самог резултата у решавању проблема.  

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес уважавајући специфичности наставних 

предмета у првом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне 

радозналости са којом долазе у први разред; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика 

уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо-

комуникационих технологија. Зато овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено меёусобно повезани као и доведени 

у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеёује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање 

знања, вештина и искустава и мотивација ученика.  
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Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, меёу којима су: самостално проналажење 

информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туёем раду; 

доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање 

одговорности.  

С обзиром на узраст ученика првог разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са оваквим начином рада, примерено је да се 

реализују пројектни задаци где је наставник главни организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима 

пројекта где је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а у првом разреду често и помоћ. 

Повремене тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради о ученицима који су у фази адаптације на школу и о групи која 

се тек формира. Култивисање сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни циљеви пројектне наставе, а у првом 

разреду су, може се рећи, и приоритетни јер доприносе јачању одељенске кохезије. Такоёе, током реализације оваквог облика рада 

наставник има могућност да добро упозна ученике, њихове јаче и слабије стране и да осмисли процес индивидуализације за оне којима 

је то потребно.  

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке:  

- дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи;  

- планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и метода рада, 

дефинисање места и динамике рада;  

- реализацију планираних активности;  

- приказ добијених резултата и продуката пројекта;  

- вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току реализације 

пројекта).  

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се бави пројекат и 

повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је 

потребно за успешно спровоёење пројектне наставе. Како је наведено, за први разред, најпримеренији је полуструктурирани тип 

пројекта где наставник даје ограничен избор тема, у великој мери дефинише методологију рада и сам одреёује које ће материјале дати 

ученицима, а које ће они сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или 

функционалној активности која задовољава интересовање и потребе детета на млаёем школском узрасту.  

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде 

сведена на употребу најједноставнијих алата и упознавање са коришћењем интернета. На крају првог разреда ученик би требао да буде 

у стању да:  

- правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог програма, сачува свој цртеж и искључи 

рачунар.  

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника  
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- правилно седи при раду за рачунаром  

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уреёаја  

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и представе их 

другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, 

представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет.  

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Планом је предвиёено да се реализује са 

једним часом недељно али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је 

пројекат. То значи, да уколико је потребно пројектна настава се може организовати и на другачији начин (на пример као двочас сваке 

друге недеље).  

Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже самосталне 

активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у 

жељи да имају боље продукте. 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Школа је у обавези да својим Школским програмом и Годишњим планом рада предвиди различите активности у складу са својим 

ресурсима и просторним могућностима. Поред организације излета, посета изложбама и сарадње са локалном самоуправом, ученицима 

треба понудити већи број друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. Те активности могу се 

реализовати по програму које је сама школа развила, али могу се користити и програми који су претходно донети као изборни (нпр. 

чувари природе, рука у тесту, народна традиција). Сврха ових активности је подршка прилагоёавању ученика првог разреда на школску 

средину и заједницу, као и задовољавање/проширивање њихових интересовања, дружење са вршњацима кроз заједничко делање, 

исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. Активности треба тако организовати да ученици имају што 

више могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора 

информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у оквиру ваннаставних активности треба учинити видљивим јер се на 

тај начин обезбеёује мотивација и задовољство учесника активности. Бројни су начини на који је могуће то остварити као што су: 

организовање представа, изложби, базара, објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго.  

За ученике овог узраста важно је да родитељи буду упознати са активностима које школа нуди и помогну да њихова деца изаберу оне 

које им највише одговарају.  

 

ХОР  

Хор је, као ваннаставна активност, важан чинилац у културном и јавном животу школе. Са примереним музичким програмом хор 

представља незаобилазан саставни део школских манифестација, прослава и културних манифестација. Певање у хору у великој мери 
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доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. Потврёено је да ученици који певају у хору показују боље 

резултате у учењу и социјалним вештинама. Уједно, певање у хору подстиче и доживотну љубав према музици.  

Свака основна школа је у обавези да организује рад хора. У зависности од броја ученика и њихових певачких способности, могу се 

формирати одељењски хор, разредни хор и/или хор млаёих, то јест старијих разреда основне школе.  

Образовни циљ обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, 

развијање гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом 

елемената музичке изражајности (темпо, динамика...). Учешће у хору развија дечји глас, правилно држање, дисање, интонацију, 

изговор и артикулацију.  

Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу - тимски рад, развијање толеранције, дисциплине, поштовања 

различитости и правила понашања, развијање одговорности појединца за успех целе групе, стицање самопоуздања, савладавање треме 

и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју 

опште културе, меёусобном разумевању, уважавању и поштовању.  

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, песме 

савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести 

најмање десет једногласних и двогласних композиција, а цаппелла или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба 

да поёе од узраста ученика, процене гласовних могућности и примереног литерарног садржаја.  

Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних могућности ученика, дикције и осећаја за ритам. Код сваког ученика 

наставник треба да пронаёе његов природни певачки регистар и опсег на основу чега врши поделу на певачке гласове (први и други, 

односно горњи и доњи) за извоёење двогласних композиција.  

На часовима хора, наставник треба да укаже на важност држања тела, дисања и правилног изговора гласова. Услов правилног дисања је 

правилно држање тела. Крајњи циљ је природно и синхронизовано певање и уједначен звук хора.  

Вежбе дисања су важне за загревање гласница, отварање дисајних путева и опуштање грла. Практикују се пре вежби певања и значајне 

су за регулисање даха у току певања. На пример:  

1. Опуштање грла - ученици треба дубоко да удахну и симулирају зевање.  

2. Код следеће вежбе треба да удахну кроз нос, а потом и издахну на уста бројећи до четири, као да желе да угасе свећу. Важно је да 

"дишу стомаком" уместо грудима (могу да положе руке на стомак и да удишу тако да им стомаци "расту").  

3. Затим удахну кроз нос, изброје до четири и издишу кроз уста, тј. зубе, изговарајући ’сссссс’, први пут тихо, а затим гласно.  

4. Поновити вежбу тако што глас ’с’ изговарају испрекидано. Варијанта ове вежбе за активирање дијафрагме је опонашање смеха Деда 

Мраза (’Хо, хо, хо...’) или испрекидано дување у замишљену свећу.  

Вежбе распевавања доприносе квалитету певања и прецизном интонирању, чак и у почетним фазама. Како је певање и техничка 

вештина, распевавање може помоћи развоју дечијих гласова. Наставник треба да буде креативан и користити вокализе које ће бити 

забавне деци, јер основни циљ јесте да заволе певање.  
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На пример:  

1. Распевавање почиње певањем вокала (а, е, и, о, у) или кратких слогова на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у 

циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје. Увек почети од тонова средњег певачког регистра хора (то је 

најчешће це1).  

2. Тонови и мотиви се могу певати и брзим издувавањем ваздуха кроз спојене усне, тако да трепере.  

3. Препоручује се и певање једноставних мотива (на пример на слоговима "ио" или "мио"), секвенцираних поступно наниже па навише 

(дијатонски и хроматски).  

4. Једна од вежби за ширење обима гласа је повезивање тонова у распону октаве глисандом, навише и наниже (це1- ге1- це1- ге1- це1), 

као сирена.  

5. За распевавање се могу користити и једноставне песме или модели, као и делови песама.  

Вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене.  

Правилном интонирању могу помоћи и визуелни знакови, на које деца одлично реагују. На пример, покретима руку нагоре и надоле 

можемо давати знак деци да се мелодија креће навише или наниже.  

Обрада песме  

На самом почетку треба бирати лакше песме које имају једноставне речи и мелодију. Код обраде нове песме најпре се приступа 

анализи текста. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која 

подразумева јасан и разговетан изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. За вежбање 

дикције препоручује се и певање слогова или одговарајућег текста на истој тонској висини.  

Следи усвајање мелодије у фрагментима. Уколико је композиција двогласна, ова фаза припреме захтева одвојене пробе по гласовима, 

све док свака група не буде интонативно сигурна. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба 

обратити пажњу на динамику и агогику.  

Важно је да се у хору постигне једнака интонација, почев од првог тона песме. Наставник изведе тон који деца треба да понављају док 

не отпевају тачно. Наставља са различитим тоновима у тоналитету песме. Оваква врста имитације помаже деци да науче како да ’чују’ 

тон и ускладе своје гласове да би га тачно интерпретирала.  

Ученицима треба јасно ставити до знања да је важно да слушају једно друго, нарочито код унисоног певања. Уколико не чују ученика 

поред себе, значи да певају прегласно.  

Уколико се уз певање изводи и кореографија, добро је покрете увежбати пре текста.  

Већ од прве пробе хора треба упутити ученике на правила понашања: нема причања у току извоёења, жвакања жвака, треба да стоје 

право (мада их не можемо спречити да се врпоље). Ако ученици правила усвоје на пробама, лакше ће их поштовати на концертима. 

Незаобилазни су и детаљи везани за избор одеће за наступе, уласка на сцену, распореда стајања, поклањања, изласка на и са сцене...  

 

 



124 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ХОРУ 

У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

 

 

Химне  

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе  

Дечје песме  

Свићу опет румена сванућа - Миња Субота 

Од школе и књиге - Миња Субота 

Боле, Боле, не боји се школе - Миња Субота 

Ласте - Бранко Милићевић 

Бројалица - Момчило Бајагић - Бајага 

Док месец сја - Жан Батист Лили 

Молимо за фину тишину - Александар Кораћ 

За свако чудо - Константин Бабић 

Коњски реп - Константин Бабић 

Врабац - Константин Бабић 

Сањалица Маца - Мирко Шоуц 

Јесен - Мирко Шоуц 

Ал је леп овај свет - Александар Кораћ 

Јануарске звезде - Миодраг Илић-Бели 

Свитац - Петар Озгијан 

Анёели певају - Милан Ђурёевић 

Киша - хор Перпетум Джезиле  

Народне песме  

Киша пада 

Дуње ранке 

Кажи мени ёаче, учениче 

Ој, Бадњаче, Бадњаче
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2.
 

2.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

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

остварења из српске и светске баштине. 
 

Компетенције које развија: Овај предмет развија комуникација на матерњем језику, учење учења, меёуљудску и граёанску компетенцију и 
културолошку освешћеност и изражавање. 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Ученик  препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији и по потврдности – 

одричности. 

Препознаје главне делове 

реченице и врсте речи у 

реченици. 

Разликује основна глаголска 

времена. 

Дели речи на слогове. 

Пише писаним словима 

ћирилице, 

уме да се потпише,почиње 

реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком, 

потребљава велико слово 

приликом писања личних 

имена, назива места 

(вишечланих),назива 

животиња, назива улица. 

Правилно пише речце ЛИ и 

 

JЕЗИК 

 

 

 

Граматик

а 

 

Правопис 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕ

ВНОСТ 
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84 

 

 

 

 

Реченица- обавештење, питање и заповест. 

Уочавање потврдних и одричних реченица. 

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

( велико почетно словои  знаци интерпункције: тачка, 

упитник, узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат и 

субјекат). 

Именице и глаголи (уочавање и препознавање). 

Разликовање основних глаголских облика за исказивање: 

садашњег, прошлог и будућег времена. Разликовање рода и 

броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници ; слоготворно р. 

Подела речи на слогове у изговору(једноставнији 

случајеви). 

 

Употреба великог слова на почетку реченице, у писању 

личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена 

животиња вишечланих географских имена и улица. 

Писање адреса 

Растављање речи на крају реда 

Писање речце ли у упитним реченицама 

и речце не уз глаголеу одричним реченицама 

Ликовна култура  

Музичка култура  

Свет око нас 
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НЕ. 

      Усвојио је латиницу, 

чита и пише. 

 

 

 

Препознаје књижевне 

родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе и 

драме .Препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну) 

Одреёује главни догаёај и 

ликове (који су носиоци 

радње) у књижевно 

уметничком тексту.Одреёује 

време и место дешавања 

радње у 

књижевноуметничком 

тексту. 

Препознаје риму, стих и 

строфу у песми. 

Уочава везу меёу 

догаёајима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУР

А 
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Скраћенице за мере (корелација са наставом математике) 

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

Усвајање латинице- читање и писање у другом 

полугодишту. 

Лектира 

 

Лирика: 

Народна песма: Мајка Јову у ружи родила 

Народна песма: Смешно чудо 

Породичне и шаљиве песме- избор 

Јован Јовановић Змај: Патак и жабе 

Момчило Тешић: пролећно јутро у шуми 

Мира Алечковић: Песма за мамине очи 

Бранко Ћопић: Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало 

Стевам Раичковић: кад почне киша да пада 

Драган Лукић: Школа 

Мирослав Антић: Тајна 

Љубивоје Ршумовић: Једнога дана 

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 

Добрица Ерић: Чуо сам 

Избор из антологије српске поезије за децу 

 

Епика: 

Народна песма: Марко Краљевић и орао 

Народне приповетке: Старо лијино лукавство ; Седам 

прутова 

Народна прича: Свети Сава, отац и син 

Српске народне бајке 

Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка 

Десанка Максимовић: Сликарка зима 

 Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Бранко Ћопић: Доживњаји мачка Тоше 

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

Јакоб и Вилхем Грим: Три брата 

Алесандар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици 

Лав Толстој: Врабац и ласте 

Феликс Салтен: Бамби 

Избор из народног стваралаштва 

 

Драма: 

Гвидо Тартаља: Зна он унапред 

Драган Лукић: Стара слика на зиду 

Александар Поповић: Два писма 

Популарни  и информативни текстови 

Избор из енциклопедије за децу 
 

Основни облици усменог и писменог изражавања  

Препричавање 

 Причање  

Описивање  

Усмена и писмена вежбања  

Ортоепске вежбе  

Ортографске вежбе 

 Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, 

причање и описивање Увежбавање правилног изговора 

речи и краћих реченица Провера тачности запамћивања и 

усвојености правописних правила 

Начин остваривања програма:  

Наставне методе 

дијалошка, демонстративно- илустративна, објашњење,  усмено изражавање, посматрање, метода графичкихрадова, метода писаних радова, 

хеуристичка,текстуална, активна настава 

 

Наставни облици Наставна средства 

фронтални, индивидуални, групни и рад у пару 

уџбеници, припремљен материјал, наставни листићи, дечја штампа,  

ученичке свеске, графофолија, зидне слике, словарица, пригодни 

текстови, презентације 
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2.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета: Оспособљавање ученике да на енглеском језику комуницирају у усменом облику, на основном нивоу, о темама из 

њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика и олакшавање 

разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава 

одговарајући социјални и интелектуални развој ученика. 

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

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему; поздраве и отпоздраве, 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; представе себе и 

другог; разумеју јасно 

постављена једноставна 

питања личне природе и 

одговарају на њих; разумеју 

кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих; разумеју и дају 

кратка и једноставна 

упутства и налоге. 

 

 

 

 

 

речи којима се именују 

чланови породице - daddy, 

grandma, grandpa, mummy, 

sister 

1. Let’s 

start! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - препознавање и именовање ликова из 

уџбеника; 

- изразе који се користе за поздрављање - good 

afternoon, good evening, good morning, goodnight 

- налози - close your book, open your book, pick up 

your rubber, put down your pencil, sit down, stand up 

- изразе и речи које се користе код представљања 

и упознавања - Hello! I’m … . This is my friend, … 

. 

Hi! My name’s … . How are you, …? 

I’m fine, thank you, and you? 

I’m fine, thanks 

- песме Hello и Keep moving. 

 

 

 

 

 

 

 

речи којима се именују чланови породице - daddy, 

grandma, grandpa, mummy, sister 

- речи којима се именују облици - circle, rectangle, 

square, triangle 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, 

математика, свет око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 
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- речи којима се именују 

облици - circle, rectangle, 

square, triangle 

- речи којима се именују боје 

- colours: blue, green, orange, 

pink, red, yellow 

- речи које се односе на 

величину big, small 

- допуњавање речи 

одговарајућим словом - My 

First ABC: Aa – apple, Bb – 

bed, Cc – cat, Dd – dog, Ee –

egg, Ff – fish, Gg – glass, Hh – 

house 

- језичкe структурe –  This is 

my… . 

It’s a circle. 

What colour is it? It’s… . 

This is Charlie’s… . 

This is my sister Lilly and me. 

It’s red. 

Who’s that? That’s 

Charlie’s…  

- песме: My family, Shapes и 

Goodbye.  

- имена познатих светских 

граёевина различитих 

облика; 

- кратку причу која се 

односи на тему. 

 

 

 

 

Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

 

 

 

2. Module 

1 My 

Family 

 

 

 

 

 

 

. 
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- речи којима се именују боје - colours: blue, green, 

orange, pink, red, yellow 

- речи које се односе на величину big, small 

- допуњавање речи одговарајућим словом - My 

First ABC: Aa – apple, Bb – bed, Cc – cat, Dd – dog, 

Ee –egg, Ff – fish, Gg – glass, Hh – house 

- језичкe структурe –  This is my… . 

It’s a circle. 

What colour is it? It’s… . 

This is Charlie’s… . 

This is my sister Lilly and me. 

It’s red. 

Who’s that? That’s Charlie’s…  

- песме: My family, Shapes и Goodbye.  

- имена познатих светских граёевина различитих 

облика; 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи којима се исказује положај у простору: 

things inside/outside  

око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 



131 

тему: намештај, просторије у 

кући; препознају и именују 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе 

бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и 

места користећи једноставна 

језичка средства; разумеју 

једноставна обавештења о 

положају у простору и 

реагују на њих; траже и 

пруже кратка и једноставна 

обавештења о положају у 

простору; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

 

 

 

Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему: храну и пића; разумеју 

једноставно исказане 

честитке и одговарају на 

њих; упуте једноставне 

честитке; разумеју и 

саопште једноставне исказе 

који се односе на бројеве и 

количине; разумеју 

једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; траже 

мишљење и изражавају 

 

 

 

 

 

 

 

3. Module 

2 My 

House 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Module 3 

My 

Birthday 
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- речи којима се именује намештај: bath, 

bed, chair, radio, table, tree house 

- речи којима се именују просторије у кући: 

bathroom, bedroom, garden, kitchen, living room 

- допуњавање речи одговарајућим словом -  My 

First ABC: Ii – igloo, Jj – jam, Kk – kite, Ll – lemon, 

Mm – milk, Nn – nest, Oo – orange, Pp – pen 

- језичкe структурe - What’s this? It’s a … . 

Where’s …? She’s in the … . 

It’s a … chair. 

In picture A, Grandpa is in the kitchen. 

Is … in the …? Yes, he/she is. 

No, he/she isn’t. He/She is in the … . 

The table is in the bedroom. It isn’t in the kitchen. 

- песме My tree house, Where’s Charlie? и Where 

am I? 

- речи којима се именују различити типови кућа, 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

бројеве од 1 до 20 

- речи којима се именују храна и пића - apples, 

bananas, burgers, cake, chips, chocolate, ice cream, 

orange juice, milk, pizza, sandwiches 

- допуњавање речи одговарајућим словом -  My 

First ABC: Qq – queen, Rr – rabbit, Ss – snake, Tt – 

train, Uu – umbrella, Vv – van, Ww – whale, Xx – 

fox, Yy – yo-yo, Zz – zebra 

- језичкe структурe - Happy Birthday! How old are 

you? I’m … ! 

I like/don’t like … . 

What’s your favourite food? 

My favourite food is … . 

I’m thirsty/hungry. Do you want some …? 

Yes, please! No, thank you! 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 
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допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

разумеју свакодневне исказе 

у вези сa непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагују на њих; 

изразе основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

 

 

Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе Божића код 

нас и у Великој Британији; 

искажу и прихвате 

захвалност и извињење на 

једноставан начин; поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему: животиње, играчке, 

просторије у кући;  разумеју 

кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих; дају кратка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Happy 

New 

Year! 

 

 

 

 

 

 

 

6.  My 

Green 

Passport 

(А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Here’s a birthday card for you! Happy Birthday. 

How many apples? … apples. 

He/She likes … , but he/she doesn’t like … . 

Do you like … ? Yes, I do. No, I don’t. 

- песме Birthday, Food и Happy Birthday to you. 

- речи којима се именују различите врсте хране у 

свету; 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

 

 

изразе и речи којe се односе на Нову годину и 

Божић – North Pole, toys, Santa, Christmas, shiny 

nose, reindeer, It’s New Year’s Eve! Here’s a… for 

you! / Thank you. Happy New Year! 

- сличности и разлике у начину прославе Божића 

код нас и у Великој Британији; 

- кратку причу која се односи на тему  

- песму Jingle bells. 

 

 

 

 

 

 

 

речи и изразе који се односе на животиње и 

очување животне средине: Save water!, Recycle!, 

glass, paper, aluminium, plastic: 

- речи и изразе које се односе на боје, играчке, 

просторије у кући и природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 
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једноставна упутства и 

налоге; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему: животиње, активности, 

циркус и спортове. 

препознају и именују бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе 

бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и 

места користећи једноставна 

језичка средства; разумеју 

једноставне исказе који се 

односе на изражавање 

способности; траже 

информацију о туёим 

способностима и саопште 

шта они или неко други 

може/не може/уме/не уме да 

уради; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препознају и именују бића и 

 

 

 

 

 

7. Module 

4 My 

Animals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Module 
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- речи и изразе који се односе на животиње и 

очување животне средине: Save water!, Recycle!, 

glass, paper, aluminium, plastic: 

- речи и изразе које се односе на боје, играчке, 

просторије у кући и природу. 

- речи којима се именују животиње - bird, cat, 

chimp, fish, frog, horse, parrot, rabbit, snake 

- речи којима се именују различите врсте 

активности - climb, crawl, dance, fly, hop, jump, 

run, sing, swim 

- речи које се односе на циркус - circus, clown, 

magician 

- речи којима се именују спортови - basketball, 

play football, play tennis 

- допуњавање речи одговарајућим словом 

- језичке структуре I can jump like a frog! 

The cat can’t swim. 

Lilly can … and … . 

The parrot can … . 

What can Lilly do? She can … like a … . 

The cat can climb, but it can’t hop. 

Can he dance? Yes, he can. 

Can the clown play football? No, he can’t. 

He’s got a pet rabbit. His rabbit likes … .  

- песме Animals, I can jump и At the circus. 

- речи којима се именују традиционални плесови 

у свету: 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

- речи којима се именују играчке - ballerina, 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 
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предмете који се односе на 

тему: играчке и делове тела; 

препознају и именује бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

разумеју једноставне описе 

бића, предмета и места; 

опишу бића, предмете и 

места користећи једноставна 

језичка средства; разумеју 

једноставна обавештења о 

положају у простору и 

реагују на њих; траже и 

пруже кратка и једноставна 

обавештења о положају у 

простору; разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; дају 

кратка и једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

позив и реагују на њега; 

упуте позив на заједничку 

активност; поштују правила 

учтиве комуникације. 

 

 

Разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе Ускрса код 

нас и у Великој Британији; 

поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

5 My 

Toys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Easter 
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elephant, mouse, teddy bear, toy box, toy soldier 

- речи којима се именују делови тела - ears, eyes, 

hair, mouth, nose 

- предлоге за место - in, on, under  

- речи које се односе на величину - big, small 

- речи које се односе на налоге и упуства - clap 

your hands, nod your head, stamp your feet, wave 

your arms 

- речи које се односе на хигијену - brush your hair, 

brush your teeth, wash your hair, wash your hands 

- допуњавање речи одговарајућим словом 

- језичке структуре - Is it on the …? Yes, it is. No, it 

isn’t. It’s the red … . 

It’s got yellow hair. 

It’s got … . It hasn’t got … . 

In picture A, there is a green teddy bear on the … . 

In picture B, there are two … teddy bears … the … . 

- песме Toys, Teddy bear и I’m big;. 

- речи којима се именују различите играчке у 

свету; 

- кратку причу која се односи на тему. 

 

 

 

 

 

- изразе и речи којe се односе на Ускрс - Happy 

Easter!, chick, lamb, butterfly, bonnet, sweets 

- сличности и разлике у начину прославе Ускрса 

код нас и у Великој Британији; 

- Ускршње игре. 

- песму Chick, chick, chicken. 

 

 

 

 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 
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Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему: одећу, временске 

прилике, годишња доба, 

дане у недељи и превозна 

средства;  препознају и 

именују бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; разумеју 

једноставне описе бића, 

предмета и места; опишу 

бића, предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства; разумеју и 

саопште једноставне исказе 

који се односе на 

хронолошко и метеоролошко 

време; разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагују на њих; траже и дају 

једноставне исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање: 

разумеју кратке и 

једноставне молбе и реагују 

на њих; упуте кратке и 

једноставне молбе; 

искажу и прихвате 

захвалност и извињење на 

једноставан начин; поштују 

правила учтиве 

комуникације. 

 

10. 

Module 6  

My 

Holidays 
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- речи којима се именујe одећа - dress, hat, jeans, 

shorts, skirt, T-shirt 

- речи којима се именују временске прилике - It’s 

cold., It’s hot., It’s raining., It’s snowing., It’s sunny. 

- речи којима се именују годишња доба - autumn, 

spring, summer, winter 

- речи којима се именују дани у недељи - Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday 

- речи којима се именују превозна средства - fly a 

helicopter, ride a scooter, sail a boat 

- речи којима се именују активности у слободно 

време - ice-skate, listen to music, play computer 

games 

- допуњавање речи одговарајућим словом 

- језичке структуре - I’m wearing my new blue 

jeans today! 

What’s your favourite season? 

My favourite season is … . 

She’s wearing a yellow dress. I know. It’s … . 

Can I wear your …? Sorry, no! Yes, of course! 

What’s the weather like? It’s … . 

What’s he wearing? He’s wearing … . 

He’s sailing a boat. 

It’s snowing. Is he …? Yes, he is. No, he isn’t. 

- песме Clothes, Weather и Summer holiday;. 

- речи којима се именују различити временски 

услови у свету: 

- кратку причу која се односи на тему.  

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 
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Препознају и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему; разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; дају 

кратка и једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих; дају кратка и 

једноставна упутства и 

налоге; 

разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на количину; 

поштују правила учтиве 

комуникације. 

 

 

 

11.  My 

Green 

Passport 

(B) 

 

 

2 

 

 

речи и изразе који се односе на очување животне 

средине и речи и изразе No rubbish!, Make new 

things from old!, water bottle, carton of milk, tub of 

yoghurt. 

- речи и изразе које се односе на боје, акције и 

предмете из свакодневног окружења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граёанско васпитање, 

ликовна, музичка и драмска 

уметност, српски језик, свет 

око нас. 

 

 

 

Број и назив теме Стандарди постигнућа Процена и провера постигнућа 

1. Let’s start! 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.15. 

1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  

2.1.2.  2.1.12. 2.1.25. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, задаци у радном делу уџбеника, симулације у паровима и 

групама. 
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2. Module 1 My Family 

 

 

 

3. Module 2 My House 

 

 

 

4. Module 3 My Birthday 

 

 

5. Happy New Year! 

 

 

 

6.  My Green Passport (А) 

 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.21. 1.1.22. 1.2.1. 

1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 

2.1.25. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.2.1.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.22. 1.3.1. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.12. 2.1.25. 2.3.1. 

 

11.1.1.  1.1.2.  1.2.1.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.22. 1.3.1. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.12. 2.1.25. 2.3.1. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 

 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, тестови слушања, различите технике формативног 

оцењивања, ученички радови/пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти.. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, тестови слушања, различите технике формативног 

оцењивања, ученички радови/пројекти. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти.. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, тестови слушања, различите технике формативног 

оцењивања, ученички радови/пројекти. 
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7. Module 4 My Animals 

 

 

 

8. Module 5 My Toys 

 

 

 

9. Easter 

 

 

10. Module 6  My Holidays 

 

 

 

11.  My Green Passport (B) 

 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.21. 1.1.22. 1.2.1. 

1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 

2.1.25. 

 

11.1.1.  1.1.2.  1.2.1.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.22. 1.3.1. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.12. 2.1.25. 2.3.1. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15. 1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  2.1.1.  

2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.15.  1.1.22. 1.2.1. 1.3.1.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.12. 2.1.25. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, тестови слушања, различите технике формативног 

оцењивања, ученички радови/пројекти. 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радном делу 

уџбеника, различите технике формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 
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Начин остваривања програма:  

Наставни програм за стране језике у основној школи усмерен је на активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. 

Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у наставном програму посматрају се  као нераздвојиве компоненте  комуникације 

појединца . 

Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, 

делимично и оне невербалне) наставног програма заузимају управо комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и других; 

давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; разумевање и давање једноставних упутстава и 

налога; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри; исказивање молби, захтева, захвалности, планова, намера, саглашавања, 

противљења, допадања, недопадања, жеља, потреба и сл.).  На основу комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих 

се оне могу остварити, а које укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, разумевања писаног текста (од трећег разреда), 

интерактивног усменог и писаног изражавања. Комуникативне функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног циклуса, с 

растућим степеном сложености.  Исходи, комуникативне функције и језичке активности дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и 

стога су за све стране језике идентични.  

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују 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  и меёусобне сарадње; 

-  говор наставника прилагоёен 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; 

- са циљем да се 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,  - наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног (од трећег 

разреда) кода и њиховог меёусобног односа; 

- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 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. 

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



140 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у активностима 

- схватање  наставног програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагоёених задатака и активности; 

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

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

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

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

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних способности ученика 

(запажање, анализа, закључивање итд.); 

- за увоёење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на нижем узрасту треба користити 

речи које су им познате, као и визуелне садржаје 

Технике / активности 

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

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

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

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

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

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

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

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

граёе или пак утврёивање). 

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

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

„Превоёење” исказа у гест и геста у исказ. 

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

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

  



141 

2.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву;  да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика.  

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

учење учења и способност за иницијативу и предузетништво. 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА Зна да прочита и запише дати број, 

уме да упореди бројеве по величини и да 

прикаже број на датој бројевној полуправoj 

,рачуна  вредност  бројевног  израза  са  

највише  две  операције  сабирања  и 

одузимања u    оквиру прве стотине  ,уме  да  

на  основу  текста  правилно  постави  израз  са  

једном  рачунском операцијом ,уме да решава 

једноставне једначине.Уме да  примени  

својства  природних  бројева  (паран,  непаран,  

највенајмањи, претходни,следећи број) и 

разуме декадни бројни систем ,уме да одреди 

десетицу, стотину .Уме  да  примени  својства  

природних  бројева  у  решавању  проблемских 

задатака зна својства операција сабирања и 

одузимања . 

 

 

 

 

 

ПРИРОДН

И 

БРОЈЕВИ 

ДО 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сабирање и одузимање природних бројева до 

100(с  

прелазом преко десетице),комутативност  и 

асоцијативност сабирања; 

- Множење и дељење природних бројева; 

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

чиниоци, производ, дељеник, делилац, 

количник. Нула и јединица као чиниоци; нула 

као дељеник. 

Комутативност и асоцијативност множења. 

-Изрази (две операције); заграде, редослед 

рачунских операција. 

-Слово као замена за неки број. 

-Одреёивање непознатог броја Природни 

бројеви до 100 

-Појам половине. 

-Решавање једноставнијих задатака (највише 

две операције). 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура, свет 

око нас 
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ГЕОМЕТРИЈА уме  да  именује  геометријске  

објекте  у  равни  (квадрат,  круг,  троугао, 

правоугаоник,  тачка, дуж,  права,  полуправа  

и  угао)  ,зна јединице за мерење дужине и 

њихове односе ,користипоступак мерења 

дужине објекта, приказаног на слици. 

 

 

ГЕОМЕТР

ИЈСКЕ 

ФИГУРЕ И 

ОБЛИЦИ 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, квадра и 

коцке. Упореёивање предмета по облику, 

ширини, висини и дебљини. 

-Дуж, полуправа и права. Цртање разних 

кривих и изломљених линија.  

Отворена и затворена изломљена линија. 

Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата 

на квадратној мрежи. 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура, свет 

око нас 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ уме да изрази одреёену 

суму новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним ситуацијама  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ зна јединице за време 

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

МЕРЕЊЕ 

И МЕРЕ 

10 Мерење и мере 

Мерење дужи помоћу метра, дециметра и 

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

седмица-недеља, месец. 

Однос измеёу јединица упознатих мера. 

Ликовна 

култура, 

српски језик, 

музичка 

култура, свет 

око нас 

 

Начин остваривања програма:  
 

Наставни облици Наставне методе Наставна средства 

Индивидуални 

Фронтални 

Рад у пару 

Групни 

 

Метода разговора 

Метода писаних радова 

Илустративно демонстративна 

Хеуристичка 

Вербално текстовна 

Уџбеник 

Припремљени наставни листићи 

Графофолије 

Образовни софтвер 
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2.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

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

одговорног односа према себи, другима и окружењу.Упознавање основних елемената културе живљења. Развијање  радозналости, интересовања и 

способности за активно упознавање друштвеног 

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

и културолошку освешћеност и изражавање 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Жива природа 

Заједничке особине свих живих бића 

Разноврсност биљака у мојој 

околини 

Разноврсност животиња у мојој 

околини 

Разлике меёу живим бићима 

Узајамна зависност биљака, 

животиња и човека 

Човек као део природе и његова 

улога 

Нежива природа 

Где све има воде 

Променљивост облика и слободна 

површина воде, услови тока 

Ваздух свуда око нас 

Сунце 

Промене које настају при загревању 

и хлаёењу воде и ваздуха 

Земљиште 

Веза живе и неживе природе 

Без чега не могу жива бића 

Промене у природи и активности 

људи 

Загаёеност воде , ваздуха, земљишта 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДЕ 

ЧОВЕК 

ЖИВИ 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Прави разлику измеёу природе и производа људског рада; 

Зна ко и шта чини живу и неживу природу; 

Зна заједничке карактеристике живих бића; 

Уме да класификује жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања; 

Препознаје и именује делове тела живих бића 

Разликује станишта према условима живота и живим бићима у 

њима. 

Зна основна својства воде, ваздуха и земљишта;Зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала. 

 

Зна основне облике рељефа; 

Зна основне типове насеља и њихове карактеристике. 

Зн есна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти. 

Зна основна правила понашања у породици, школи и насељу ; 

Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним 

групама; 

Зна које људске делатности постоје и њихову улогу 

 Разуме повезаност и меёузависност различитих људских 

делатности; еластичност, густина, растворљивост, провидност, 

намагнетисаност. 

Зна да својства материјала одрёује њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу; зна промене материјала које настају 

због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања 

 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

Култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 
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Рељеф и површинске воде у месту и 

околини 

Насеља 

Правила понашања у групи 

Сналажење у насељу 

Саобраћај 

 

Човек ствара 

Исти материјал- различити производ 

Разноврсност материјала 

Основна својства материјала 

Понашање материјала под 

механичким утицајем 

Утицај топлоте на тела 

Топлотна проводљивост материјала 

Могућност наелектрисања тела 

Електрична проводљивост 

материјала 

Појам и значај рециклаже 

Комбиновање материјала 

 

 

Дан ,одреёивање доба дана ,трајање 

дана 

Кретање у простору и времену 

Шта све утиче на брзину кретања 

Мерење времена 

Временске одреднице 

Делови године 

Сналажење на временској ленти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА      

  

ДЕЛАТНО

СТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕТАЊЕ 

У 

ПРОСТОР

У И 

ВРЕМЕНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

воде и ваздуха. 

Разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису. 

Зна да топлотна и електрична проводљивост материја одреёују 

њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу; 

Разликује повољно и неповољно  деловање човека по очувању 

природе. 

Уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 

 Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела; 

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

деценија и век; 

Уме да прочита тражене информације са часовника и календара; 

Уме да пронаёе и упише тражене информације на ленти времена. 

Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, намагнетисаност. 

Зна да својства материјала одрёује њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу; зна промене материјала које настају 

због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања 

воде и ваздуха. 

Разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису. 

Зна да топлотна и електрична проводљивост материја одреёују 

њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу; 

Разликује повољно и неповољно  деловање човека по очувању 

природе.Уме да препозна кретање тела у различитим појавама;  Зна 

да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела; Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век; 

Уме да прочита тражене информације са часовника и 

календара;Уме да пронаёе и упише тражене информације на ленти 

времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

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

писаних радова, демонстрација, посматрање, бележење, експериментисање, упореёивање, решавање проблема. Наставна средства: уџбеник, слике, 

енциклопедија, шематски прикази, табеларни приказ, образовни софтвер 
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2.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци предмета:: 
- Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

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

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

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

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

средстава; 

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара 

 

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

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Опажају кретање у простору и природи 

Спајају више облика у целину која се покреће у 

простору. 

Схватају однос предмета и појаве, природне 

вештачке светлости 

-Уочавају силуету и учествују у њеном 

стварању и уобличавању 

-Користе тело и глас да изразе своја осећања и 

доживљаје везане за свет маште 

Разликују природне и вештачке облике и 

схватају свет као јединствену целину 

-Уочавају контрасте у природи и на предметима 

и умеју да то ликовно прикажу 

Разликују природне и вештачке облике и 

схватају свет као јединствену целину 

-Уочавају контрасте у природи и на предметима 

и умеју да то ликовно прикажу 

Маштовитост 

Кретање облика у 

простору  

 

Дејство светлости на 

карактер 

облика(светлост) 

 

 

 

Амбијент – сценски 

простор  

 

 

Лепо писање са 

калиграфијом  

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Кретање више облика у простору 

Кретање једног облика у простору. 

Појмови: кретање, простор 

Природна и вештачка светлост,  

силуета 

 Сенка (сопствена и бачена),  

Фигура и позадина 

Светло и сенка у фигури. 

Појмови: светлост, силуета 

Израда маски, костима и сцене.  

Реализација представе 

Појмови: амбијент, сцена. 

-Писање латиничних слова упоредо са 

ћириличким словима. 

-Писање латиничних и ћириличких слова 

у складу са калиографијом 

Природни и вештачки облици 

Слагање - разлагање, разлагање - слагање 

Српски језик  

 

 свет око нас 
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Креативност 

Уредност Служе се знаковима за визуално 

споразумевање у свакодневном животу 

-Имају елементарна знања о значају знакова и 

симбола у савременом свету 

Умеју да дају своје мишљење о ономе што су 

видели или чули 

Стваралачка машта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контраст (као 

мотивација за опажање 

облика) 

 

 

 

 

Индивидуално 

коришћење различитих 

материјала за рад 

(паковање) 

 

Знаци и симболи 

 

 

 

 

Једнобојна композиција 

употребних предмета 

(клуаж)  

 

Замишљања 

 

 

 

Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем (везивањем 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Једнобојан - вишебојан  

Обраёен - необраёен  

Прав - крив,  

Једноставан - сложен,  

Испупчен - удубљен. 

Појмови: контраст 

-Обликовање необичних објеката 

-Цртачке, сликарске , вајарске и 

комбиноване технике. 

- Потрошни материјал прилагоёен узрасту 

детета 

-Печат ,грб, симболи ,словни и нотни 

знаци 

-Цртање, сликање, вајање , комбиноване 

технике ( меке оловке, темпере, старе 

фотографије, кутије ,картони) 

Појам: хералдика                     

Појмови: клауж, једнобојан. 

-Комбиноване технике , сликарске, 

цртачке и вајарске технике. 

Појам.: фотографија 

Вербални опис, текст , фотографија 

Комбиноване технике , сликарске, цртачке 

и вајарске технике (мекане оловке , 

папири различитих боја, темпере боје 

,глина ,пластелин) 

Појам: везивање 

-Вајарске и комбиноване технике (канап, 

глина, тканина ,мека жица...) 

Начин остваривања програма:  

Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу  да испољи креативност, да проналази одговарајуће облике, методе и средства за 

реализацију. Најбоље је учење од природе , посматрање, опажање и уочавање непоновљивости природе, из чега ће произићи потреба за очувањем природе,  

Треба водити рачуна да захтев буде прилагоёен узрасним могућностима ученика.Кроз фронтални, индивидуални и групни облик рада прожимају се 

различите методе као што су илиустративно демонстративна, метода практичних радова. Од наставних средстава користе се уџбеник, колаж папир ,маказе, 

лепак, пластелин , глина, боје.. Ученик црта, боји, лепи ,кроји ,ваја.. 
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2.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

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

способности и извоёења музике (певање/свирање); развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;  

подстицање креативности у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање музике); упознавање традиционалне и уметничке 

музике свога и других народа; развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);  упознавање основа музичке писмености 

и изражајних средстава музичке уметности. 

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

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Корелациј

а 

објасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

разликује одабране звукове и тонове, 

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

оркестар/један свирач/група свирача, боју 

различитих певачких гласова и инструмената и 

музичке изражајне елементе; 

препозна музички почетак и крај и понављање 

теме или карактеристичног мотива у слушаном 

делу; 

повезује музичко дело у односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју инструмента са 

карактером дела; 

поштује договорена правила понашања при 

слушању музике;  

користи самостално или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука; 

изговара у ритму уз покрет бројалице; 

пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

пева по слуху уз покрет народне песме, музичке 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ 
 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Певање песама по слуху различитог садржаја и 

карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру 

инародне песме. 

-Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова уз боју 

(до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво и сол-

црвено). 

-Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме 

– пулс, ритам, груписање удара.  

-Певање и извоёење музичких игара уз свирање 

на дечјим инструментима – песме узигру, 

дидактичке игре, музичке драматизације. 

-Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и на алтернативним 

изворима звука. 

-Свирање графички представљеног ритма. 

-Слушање вокално –инструменталних 

композиција за децу и кратких иструменталних 

композиција различитих садржаја и 

расположења, као и музичких прича. 

-Слушање народних песама и игара 

Ликовна 

култура, 

физичко 

васпитање

, српски 

језик 

свет око 

нас 

 

 

 

 

 

Српски 

језик  

свет око 

нас  

математик

а, 

 

Ликовна 

култура 
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игре; 

примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

свира по слуху звучне ономатопеје и 

илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице 

у музичким играма; 

повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама, ритам 

са графичким приказом; 

објашњава својим речима доживљај свог и туёег 

извоёења; 

учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

направи дечје ритмичке инструменте; 

ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу различитих извора 

звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука, 

музичко питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

изабере према литерарном садржају одговарајући 

музички садржај. 

-Опонашање звукова из непосредне околине, 

спонтаном или договореном имровизацијом( 

звуци у кући, звуци из града, звуци у природи..) 

- Ритмичким и звучним ефектима креирати 

једноставне пратње за бројалице , песме, приче, 

стихове, музиче игре, користећи притом 

различите изворе звука ( глас, тело дечији 

ритмички иструменти). 

- Креирање покрета уз музику коју певају и 

слушају ученици. 

- Смишљање малих уметничких целина помоћу 

различитих извора звука ( говор , изговарање 

групе гласова, различитим предметима ,дечији 

иструменти). 

-Импровизовање ритмичког дијалога на 

различитим изворима звука. 

 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма:  

прожимањем  различитих музичких активности кроз:  

• певање и свирање, уз постепено упознавање и усвајање ритмичких структура  и интонације; 
• слушање музике различитог садржаја и усвајање основних појмова из опште музичке културе 
• активности у музичком стваралаштву. 

 

 Од метода рада користи се фронтални ,индивидуални и групни, а од  наставних средстава уџбеник ,музички цд, музички инструменти и  касетофон. 
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2.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

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

подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика( когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавањуи примени моторичких умења, навика и неоходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота  и рада. 

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

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- Овладати природним и изведеним,  
елементарним правилним кретањима у 

различитим условима извоёења 

- Развој и усавршавање моторичких 
способностиФормирање морално – 

вољних квалитета личности 

- Чување здравља и заштита природе и 
човекове околине 

- Разликује правилно од неправилног 
ходања и трчања 

- Уочава своје моторичке способности и 
способности својих вршњака 

- Изводи покрет у задатом смеру и датој 
путањи 

- Остварује напредак у развоју 
моторичких способности 

- Током вежбања пријатељски 
комуницира са вршњацима 

- Развој спретности и окретности 

- Развијање менталних способности 

- Развој физичких способности 

- Да изграёује позитивне особине ученика: 
упорност,  систематичност,  уредност,  

тачност,  прецизност 

Ходање и 

трчање 

 

 

Скакање и  

прескакање 

Вежбе (скакања 

и прескакања) 

упором руке 

Бацање и 

хватање 

Вишења и 

пењања 

 

Вежбе на тлу 

 

Вежбе 

равнотеже 

Вежбе 

реквизитиме 

 

Ритмичке вежбе 

и народни 

плесови 

16 

 

 

11 

 

3 

 

 

7 

2 

 

15 

 

11 

15 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Ходање ( у месту са опружањем колена, у 

кретању кратким и дугим корацима, у 

различитом ритму, уз правилно постављање 

стопала, на прстима) Трчање ( трчање са 

препрекама, са забацивањем потколенице, са 

укрштањем ногу, брзо трчање на 20m); 

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

увис, прескакање дуге вијаче,  

Бацање лоптице Правилно држање тела Развој и 

усавршавање моторичких способности у свим 

природним облицима кретања у различитим 

условима Стицање и развијање свести о чувању 

здравља Развијање координације, гипкости, 

равнотеже и експлозивне снаге. 

Вежбе из упора рукама Вежбе равнотеже 

(ходање на тлу и греди) Вежбе реквизитима 

(вежбе обликовања са палицом, обручем и 

вијачом, трчање, поскоци са реквизитима) 

Колут напред и колут назад Правилно држање 

тела;Развој и усавршавање моторичких 

способности у свим природним облицима 

кретања у различитим условима 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, 

темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

Свет око нас 

Математика 
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- Стварање услова за социјално 
прилагоёавање ученика на колективни 

живот и рад 

- Уочава своје моторичке способности и 
упореёује их са вршњацима 

- Остварује напредак у развоју 
моторичких способности 

- Препознаје знаке умереног оптерећења 
или замора, Усклаёује своје покрете са 

насталом ситуацијом 

 

 

 

 

 

 

Елементарне и 

штафетне игре 

 

 

21 

 

 

 

 

музичку пратњу Дечији поскок са двокораком 

Вијача – њихање и кружење у бочној равни-

назад-напред; Плесови:" Ми смо деца весела" и 

једно коло по избору Правилно држање 

тела;Развој и усавршавање моторичких 

способности; Развијање координације, 

гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

Стварање услова за социјално прилагоёавање 

ученика на колективан живот и рад;  

 

Начин остваривања програма:  

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

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

Наставна средства: вијаче, лопте, палице,обруч, чуњеви, шведска клупа,струњаче 
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2.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну и правилну употребу дигиталних уреёаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања 

Компетенције које развија: Компетенција за учење,  Дигитална компетенција, Естетичка компетенција,  Рад с подацима и информацијама, Сарадња. , 

Комуникација  

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– препозна дигиталне уреёаје из окружења и именује 

неке од њих;  

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уреёаји олакшавају обављање послова;  

– упореди начине рада и живота људи пре и после 

појаве дигиталних уреёаја;  

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уреёајима и без њих;  

– користи дигиталне уџбенике за учење (самостално 

и/или уз помоћ наставника);  

– упореди дигитални и папирни уџбеник;  

-упореди традиционалне видове комуникације са 
комуникацијом посредством дигиталних уреёаја;  

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уреёаја;  

– наведе на који начин дигитални уреёаји могу да 

допринесу упознавању културне баштине;  

– наведе основна правила за коришћење дигиталних 

уреёаја како не би угрозио здравље;  

– наведе неке од здравствених ризика  везаних за 

прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уреёаја;  
– доведе у везу начин одлагања електронског отпада са 

загаёењем животне средине;  

– наброји основне податке о личности;  

– објасни зашто саопштавање података о личности 

представља ризично понашање при комуникацији 

помоћу дигиталних уреёаја;  

– именује особе или институције којима се треба 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА  

 

 Различит изглед дигиталних уреёаја.  

Дигитални уреёаји у различитим 

занимањима.  

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.  

Креативно изражавање са дигиталним 

уреёајима и без њих.  

Комуникација посредством дигиталних 

уреёаја.  

Дигитални уреёај и паметни дигитални 

уреёај.  

Коришћење дигиталних уреёаја за 

повећање прилика за учење и стицање 

искуства ученика у области науке, 

културе и уметности  

 
 

 

 

 

Дигитални уреёај и наше здравље (вид, 

положај тела, време пред екраном, дигитални 

уреёај као отпад).  

Подаци о личности и њихова заштита при 

комуникацији помоћу дигиталних уреёаја.  

Помоћ у случају контакта са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив начин.  

Одговорно руковање дигиталним 

 
Српски језик: 

Читање текстова 

са интернета. 

Образовне игре.  

Математика: 

Различити 

садржаји са 

интернета везани 

за бројеве, 

сабирање, 

одузимање, 

тестови знања.  

Ликовна култура: 

Вајање 

популарног лика 

из цртаћа 

повезати са видео 

записом вајања 

истог лика.  

Прављење 

различитих 

постера и паноа.  
Верска настава: 

Различити цртани 

филмови који 

илуструју 

дешавања из 
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обратити за помоћ у случају контакта са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним 

особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин;  

– наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уреёајем на одговоран начин  

 

 

 

 

 

 

 
 

АЛГОРИТАМСК

И НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА  

 

уреёајем (мере физичке заштите, 

коришћење лозинке).  

 

 

 
 

 

Разлагање проблема на мање целине.  

Осмишљавање корака који воде до решења 

једноставног проблема.  

Тумачење постојећих и креирање алгоритама 

изражених симболима.  

Уочавање и исправљање грешака у 

алгоритму.  

Тумачење понашања дигиталног уреёаја у 

односу на приказани алгоритам  

Библије. 

 

Начин остваривања програма: Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уреёаји 

свуда око њих, и да нису то само десктоп и лаптоп рачунари и таблети, већ и телефон, клима уреёај, фрижидер, веш – машина и једни именом их 

зовемо дигитални уреёаји.  

Навести ученике да дају примере коришћења дигиталних уреёаја из свакодневног живота.  

Наставник треба да спроведе обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника.  

Омогућити ученицима да, на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа.  

Наставник користи прилику да са ученицима разговара о комуникацији са дигиталним уреёајима и без њих. Указати на чињеницу да нису све 

особе које користе интернет добронамерне.  

Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине их људи најчешће чине доступним на 

интернету.  

Нагласити ученицима на који начин да се понашају и коме да се обрате за помоћ у случају непримереног садржаја или понашања појединаца на 

интернету  
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2.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Ми смо Црква – 

уводни час 

• упознавање ученика са 
садржајима и начином 

рада 

• мотивисање ученика за 
похаёање часова верске 

наставе 

Когнитивни аспект: 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. разреда 

основне школе; 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обраёеног у претходном разреду 

школовања. 

Афективни аспект: 

 Упознавање са 
садржајем програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

   желети да активно учествује 

на часовима верске наставе 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

II – МОЈЕ МЕСТО 

У ЦРКВИ 

 

• омогућити ученицима 

разумевање Крштења 

као уласка у Божју 

породицу 

• омогућити ученицима да 

разликују појмове: 

Црква, храм, Литургија 

  указати ученицима да је 

учешће у Литургији 

Когнитивни аспект: 
• знати да се Крштењем постаје 
члан Цркве 

• знати да је Црква заједница 
потпуно другачија од свих 

• знати да је Црква заједница са 

Богом 

• разликовати значења појмова 
Црква (заједница) и храм (место 

на којем се сабирамо) 

 Икона Христовог 
Крштења 

 Библијска прича о 

Ноју – Нојева 

барка – брод 

спасења 

 Народна 
приповетка 
„Седам прутова“ 

 Слике различитих 

2. Крштењем 

постајемо чланови 

Цркве 

3. Црква – заједница 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

4.Храм – место  
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окупљања 

заједнице 

5. Литургија – 

догађај Цркве 

6.Заједница радости 

засновано на слободи • на елементарном нивоу моћи да 
опише зашто се подижу храмови 

• моћи да уочи да је Литургија 
догаёај Цркве 

• знати да у Литургији учесвује 

само онај ко је крштен и ко то 

жели 

Афективни аспект: 

• желети да посети храм и боље 

упозна основна обележја 

православних храмова 

православних 

храмова 

(спољашњи и 

унутрашњи 

изглед) 

 Новозаветно 

сведочанство о 
Свадби царевог 

сина (препричано и 

прилагоёено) 

 практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

   Практична настава се реализује 

у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

  Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

III – 

ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

7. Народ Божји, 

различите службе 

8. Литургијске 

службе: Епископ, 

свештеник и ђакон 

9. Многе службе, 

једна Црква 

10.Епископ – слика 

Христова на 

Литургији 

11.Ко су монаси? 

 

• ученицима пружити 

основно знање о 

литургијским службама 

• омогућити ученицима да 
уоче да Црква не може 

да постоји без свих 

служби 

• омогућити ученицима 

да уоче да свако у 

Цркви има своју 

службу 

Когнитивни аспект: 
• препознати и именовати основне 

службе које постоје на Литургији 

• знати да свако у Цркви има своју 

службу 

• уочити меёусобну повезаност 

служби у Цркви 

• уочити од коликог је значаја за 

неку заједницу окупљање свих 

њених чланова 

• уочити да је и он сам важан и 

посебан у животу Цркве 

• моћи да објасни службу Епископа у 

Цркви 

• моћи да увиди сличност службе 

Епископа са првосвештеником 

Христом 

• уочити да Eпископ предводи 

молитву Цркве 

• моћи да објасни ко су монаси и шта 
су манастири 

Афективни аспект: 

• ученик ће бити подстакнут да 

размишља о својој служби у 

Цркви 

 Садржаји који се 
односе на разне 

службе људи у 

свету 

 Прича „Отац 

управља бродом“ 

 Садржаји који се 

односе на службе у 

цркви(примери 

светитеља и 

њихових служби 

(епископи: Св. 

Сава, Св. 

Никола...;Св. ава 

Јустин; 

Св.СерафимСаровс ки; 

Св. архиёакон 

Стефан, Св.ёакон 

Авакум;народ: Св. 

Петка, Св. 

Димитрије, 

Св.Ђорёе) 

 Разне илустрације 
епископа, 

свештеника, ёакона 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ 

садржајима тема. У току реализације 

стављати нагласак више на 

доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

  Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 
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    Слике са Литургије 

 Слике монаха, 
монахиња; 

 Прича: „Велики 

монаси најсличнији 

анёелима“ 

 Манастири – извори 
љубави и светлости 

 Слике манастира 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 

извоёења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје извор 

и пуноћа његовог живота. 

 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

IV – ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

 
 

• ученицима пружити 

основно знање о 

великим празницима 

Цркве 

• указати ученицима да се 

празници прослављају 

литургијски – на 

заједничкој молитви 

• ученицима пружити 

основно знање о важности 

личности Пресвете 

Богородице 

Когнитивни аспект: 
•  уочити разлог нaшег великог 

поштовања према Богородици 

•  знати да је Богородица много 

волела Бога и желела да му служи 

и да много воли нас 

 уочити да Богородицу сматрамо 

светијом од свих светих 

 знaти молитву Богородице Дјево 

 усвојити текст и мелодију песме 

„Витлејеме славни граде“ 
• знати да се приликом Крштења 

Христовог, Бог открива као Света 

Тројица 

• знати да је Свети Сава наш први 

Архиепископ 

• знати ко је подигао манастир 

Хиландар 

Афективни аспект: 

  пожелети да радо учестује у 

прослављању празника 

 пожелети да стваралачки ( кроз 
песму, молитву, цртеж ), искаже 

своју љубав и поштовање према 

Богородици 

 Пресвета 
Богородица – 

Ваведење и 

Благовести 

 

12. Пресвета 

Богородица – мајка 

Христова 

 Богородичини 

празници 

 Молитва 
„Богородице Дјево“ 

13. Божић – Христос 

се роди! 

14. Богојављење – 

Христос је Син 

Божји 

15. Свети Сава и 

Свети Симеон 

 Роёење Христово 

Прича „ Мали 

Данило сведок 

Христовог роёења“ 

 Божићна песма: 
„Витлејеме славни 

граде“ 

  Крштење Христово 

  Казивање о Светом 

Сави и Светом 
Симеону 

 Песме Св. Владике 

Николаја: Брижни син 

(о Св. Сави и 
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   Св. Симеону) и 

Хиландар 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 
усвајају на часу и испитаивањем 

ставова 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Моје место у Цркви – 6 

Литургијске службе – 6 

Живот у Цркви – лепота празника – 

6 

Трпеза Господња – 5 

Света Литургија – прослава 

Васкрсења – 5 

Икона – прозор у вечност - 5 

 Евалуација – 1+1 

V – ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

 пружити 

ученицима 
неопходно знање 

да у Литургији свет 

приносимо Богу 

• омогућити ученицима 

основ за разумевање да 

се кроз Причешће 

остварује наша 

заједница са Богом 

• ученицима пружити 

основно знање о 

предметима који се 

користе на Литургији 

• упознати ученике са 
основним елементима 

славе и њеном везом са 

Литургијом 

Когнитивни аспект: 
•моћи да увиди и каже зашто 

приносимо дарове природе Богу 

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

• моћи на елементарном нивоу да 
препозна и именује литургијске 

предмете 

• уочити да је заједничка трпеза 

израз љубави 

• знати да је Литургија заједничка 
трпеза око које се окупљају 

чланови Цркве 

•моћи да уочи разлику измеёу 

Светог Причешћа и друге хране 

• уочити сличности елемената 

Литургије и славе 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља да 

учествује у Литургији 

 

 Прича о 

Литургијским 

даровима: вину и 

хлебу 

 Слике литургијских 

предмета:Путир, 

кашичица, дискос, 

звездица, 

кадионица... 

 Слике славе 

 

16. Литургија наш 

дар Богу 

17. Литургијски 

предмети 

18. Причешће - 

храна за живот 

вечни 

19. Слава у мојој 

породици 

 
VI – СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

 

• пружити ученицима 

основ за разумевање 

Литургије као догаёаја 

остварeња наше заједнице 

са Богом 

• побољшати знање о 

догаёајима везаним за 

Васкрсење Христово 

Когнитивни аспект: 
• препознати значај празновања 

Васкрса 

• проширити своја знања о 

Христовом Васкрсењу 

• уочити да је Христово Васкрсење 

изузетан догаёај у који је 

укључена читава природа 

• знати да је Христос увек са нама 

Афективни аспект: 

• исказати свој доживљај Христовог 

Васкрсења кроз самостални 

креативни израз 

 Причешће, храна 
љубави – прича из 

књиге «Мали 

анёео», Невена 

Витошевић 

 „Корица хлеба“ (Из 
житија Св. 

Онуфрија) 

 „ Божије старање“(о 

томе како је у 

сиромашном 

манастиру аве 

Теодосија понестало 

20. Христос је са 

нама у Литургији 

21. Причешће у мом 

животу 

22.Празнујемо 

Васкрсење 



Христово 

23. Христово 

Васкрсење – наше 

васкрсење 

  хлеба и вина, а ава се 

уздао у Божју помоћ. И 

Бог се постарао да 

монаси добију све 

што је потребно за 

причешће) 

 

 

VII 

ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 
 

24. Православни 

храм 

25. Икона - прозор у 

Царство Божје 

26. Буди и ти 

иконописац 

27. Царство Божје у 

светима 

 

 омогућити ученицима 
да упознају који су 

основни делови храма 

• приближити ученицима 

појам Царства Божјег 

 указати на иконе као 

на посебну пројаву 

Царства Небеског 

• приближити ученицима 

појам светих 

Когнитивни аспект: 
• знати да наброји основне делове 

храма 

• уочити да је унутрашњост храмова 

уреёена за служење Литургије 

• знати да објасни ко су светитељи 

• испричати ко су и шта су све 

чинили светитељи које славимо 

• уочити да постоје светитељи и у 

данашње време 

• сазнати о неким светитељима 

новијег доба 

Афективни аспект: 

  бити подстакнут на поштовање и 

правилан однос према храму и 

иконама 

• бити подстакнут да воли природу 

и друге људе 

• бити подстакнут да у свим људима 

види пријатеље Божје 

 

основни делови 

храма 

иконе Господа, 

Богородице, 

празника, светитеља 

прилагоёена и 

препричана житија 

светих 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1.Српски језик и књижевност  

2.Свет око нас 

3.Ликовна култура  

4.Музичка култура 

5.Народна традиција 

6.Граёанско васпитање 



2.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци  предмета: Граёанског 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 

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 загаёивања 

животне средине; право на доступност 

информација о стању животне средине. 

 

 

 

Српски језик,  

Природа и друштво,  

Ликовна култура 

Музичка култура. 

Природа и друштво – 

Природа, човек, друштво: 

Групе људи: становници 

и народи краја (права и 

обавезе; 

обичаји; суживот). 

Српски језик – Језичка 

култура: Различите 

комуникативне ситуације 

(комуникација са 

одраслима и са 

вршњацима; у школи, у 

продавници телефонски 

разговор, поздрављања, 

честитања и сл.) 

Ликовна култура – 
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новој средини сачувају свој 

језик, традицију, 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. 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Култура и 

традиција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња 

 

 

 

 

Култура и традиција 
Материјално и нематеријално наслеёе 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. 

Притисак произвоёача – нови модели новог 

модела. 

Деца – омиљена циљна група произвоёача. 

Споразумевање: Говор 

тела. Поглед, израз лица, 

држање тела, гест и 

кретање, однос вербалне 

и невербалне 

комуникације. 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка акција 

Планирање и 

извоёење еколошке 

акције 

Одреёивање циља и 

израда плана акције. 

Извоёење и 

документовање 

акције. 

Промоција акције на 

нивоу школе. 

Вредновање акције. 

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 
Одреёивање циља и израда плана акције. 

Извоёење и документовање акције. 

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 

 

 

 

 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА: примену различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника:радионице, симулације, играње улога, студије случаја, 

дискусије,мини истраживања, једноставне акције-примена искуственог учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних 

доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи-постављање ученика.  
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2.11. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

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

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

олакшавање адаптације у школи  

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

 

ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Ја и 
други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бонтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поново у школи– повратак у школу 

Наш знак одељења– стварамо знак одељења 

Наши дланови–представљање себе 

Мој страх– причамо о страху и како да превазиёемо страх 

Моји снови–o чему често сањамо 

Моје жеље–које су нам жеље 

Лица и осећања– наша осећања 

Кад сам срећан 

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

 

 

Семафор лепих речи 

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

према другима 

Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо 

старијима 

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

нешто друго 

Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика 

Дужности редара–које су дужности редара 

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

понашамо у учионици и школи.Уреёивање паноа 

- Изражавање својих потреба и уважавање потреба 
других без агресивности 

- Ученик се придржава правила понашања у школи 

Стицање нових пријатеља 

- Упознавање и уважавање дечјих права и обавеза, 
окружење и споствено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног здравља, управљање љутњом, 
живот без страха 

- Решавање конфликтних ситуација, договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 
- Ученик нуди и прихваћа помоћ 

- Зна своја права, обавезе 

- Активно учествује у животу и раду школе 

- Предлаже промене у раду и животу у школи 

- Разматра начине за побољшавање квалитета 
одмора 

Традиција и здравље 

- Стицање хигијенских навика – хигијена је 

здравље 

- Стицање хигијенских навика одржавања и 
уреёивања простора и околине 
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 3.Моја 

осећања 

и ја     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Дочекајмо Нову годину– припремили смо одељенску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике 

Божића и Божићних празника 

Празници некада и сада – представљамо представом како се некад 

празник славило, а како сада 

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

Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

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

 

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

поводом осмог марта 

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

Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом 

У сусрет пролећу – чувајмо природу 

Форе и фазони – први април – Дан шале 

Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 

Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на 

телевизији 

Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске 

године 

- Одржавање интимне хигијена 
- Боравак на ваздуху – значај за здравље 

- Уочавање лепота и радова природе 
- Биљке – лековито биље 

Чајеви у служби медицине 

- Изношење својих разлога и избора 
- Препознавање успеха и неуспеха 

- Уважавање других, прихватање разлика 

Пријатна и непријатна осећања као важна и 

потребна 

- Сазнаје како се треба понашати у ситуацији 
ризика 

- Отворено изражавање мишљења 

- Активно слушање исказа других 

- Учествује и сараёује у заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања других 

- Сараёује са другима 

- Социјална интеграција 
- Заједно са другима  ангажује се у прославама 

Учествује у одржавању и уреёивању животне 

средине 

- Развијање и неговање правих људских вредности 

- Неговање љубави за родитеље 
Поштовање старијих 

- Упознавање основних карактеристика пубертета 
- Ученик зна да сазревање личности није увек у 
складу са физичким сазревањем 

Зна да су различити периоди уласка у пубертет 

 Како креативно провести распуст 

Начин остваривања програма:  
Посматрање,праћење ангажовања ученика,продукти ученикових активности,белешке,разговири, задовољство ученика на часу. 

Остварује се у сарадњи са педагогом и родитељима. 
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2.12. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

изражавати да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела. 

Компетенције које развија: Развија комуникацију на матерњем језику, учење учења, друётвене и граёанске компетенције, 

културолошку освешћеност и изражавање. 

ТЕМА НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

 

Језик 

 

 

Књиже-вност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичка култура 

 

Граматика  

Правопис  

Уочавање и препознавање реченице и разумевање главних 

реченичних делова Овладавање техником читања и писања 

латиницом  

Упознавање са морфолошким и фонетским појмовима 

Школска лектира, читање текста  

Тумачење текста  

Књижевни појмови 

 Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком  

Развијање осећања за аутентичне,естетске вредности у 

књижевној уметности Усвајање књижевних функционалних 

појмова  

Мотивисање,подстицање и усмеравање на читање лектире 

Основни облици усменог и писменог изражавања  

Препричавање, причање;  

Описивање  

Усмена и писмена вежбања 

 Ортоепске вежбе,  

Ортографске вежбе  

Свет око 

нас 

 

музичка 

култура 

Саопштавање о доживљајима – 

индивидуално и по заједничком плану 

Овладавање основним облицима 

језичког изражавања и даље усаврша-

вање и неговање језичке културе 

Ученик уме да преприча садржину 

краћих текстова 

Мотивисање, подстицање и 

усмеравање на читање леткире 

Овладавање техником читања и 

писања латиницом 

Усвајање технике писања по диктату 

Писање бројева и словима, назива 

улица, писама, честитки, разгледница 

-Оспосбити ученике за анализирање 

текста и усменог изражавања као и 

правилног рецитовања 
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Диктат 

 Лексичке и семантичке вежбе Оспособљавање за усмено и 

писмено препричавање, причање и описивање Увежбавање 

правилног изговора речи и краћих реченица  

Провера тачности запамћивања и усвојености правописних 

правила 

 

Начин остваривања програма:  

Облици рада: фронтални , индивидуални 

Методе рада: дијалошка ,метода рада на тексту ,писана 

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

Евалуација: посматрање, праћење ангажовања ученика, продукти ученикових активности, белешке, разговори 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

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

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

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

помоћи ученицима који раде по прилагоёеном програму. Пружање помоћи ученицима који због болести или било ког другог разлога нису 

усвојили одреёено наставно градиво.Омогућити да ученик кроз вежбу овлада,како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих 

могућности. 
 

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

компетенције, дигиталну компетенцију, друштвене и граёанске компетенције.  

ТЕМА НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

БЛОК БРОЈЕВА 

ДО 100 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ТЕЛА И ФИГУРЕ 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 Сабирање и одузимање до 100 

 Математички симболи 

 Таблица множења и дељења 

 Особине рачунских операција 
 

 Геометријска тела 

 Дуж 

 Полуправа 

 Права 
 

 Јединице мере за дужину 

 Процењивање и мерење дужина  

 Седмица, дан, месец, час, минут  

 Час, минут 

 Однос измеёу јединица упознатих 

мера 

 Мерење и мере 

Српски 

језик.  

Свет око 

нас,  

- Ученик зна да сабира и одузима до 100 

- Правилно користи математичке знаке и симболе 

- Уочава везе измеёу сабирања и одузимања 

- Познаје таблице множења и дељења 

- Самостално решава задатке са једном и две операције 

- Уочава везе множења и дељења 

- Користи особине рачунских операција кроз примере 

- Решава логичко-комбинаторне проблеме прилагоёене узрасту ученика 

Унапреёује прецизност и тачност у раду 

- Разликује и именује једноставне геометријске фигуре и њихове 
елементе  

- Уме да се служи прибором за цртање 

- Препознаје осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним 
ситуацијама 

- Решава једноставне проблем ситуације 

- Ученик зна да пореди, процени и измери дужину 

- Зна да користи математичке термине и скраћенице 
- Схвата појам времена 

- Уочава односе измеёу јединица упознатих мера 

Начин остваривања програма: Програм се остварује кроз индивидуалин и и фронтални облик рада користећи различите методе рада 

као што су вербално-текстуална, илустративно- демонстративна преко наставних листића и других средстава рада. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, 

наставници итд.) 

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – 

садашњост – будућност) 

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 

12) Превозна средства 

13) Временске прилике 

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; 

пригодне традиционалне и модерне песме) 

15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (роёендани, 

празници) 

16) Слободно време – забава, разонода, хобији 

17) Исхрана и гастрономске навике 

18) Путовања 

19) Мода и облачење 

20) Спорт 

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања 

и опхоёења 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

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

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

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

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

у основи комуникативан али се примењује и текстуална метода. На почетном нивоу Велики део садржаја се увежбава на занимљив 

начин кроз индивидуални и групни рад или рад у пару кроз вежбања и физичке активности. 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 3.

ВАСПИТАЊА 
 

3.1. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 Циљ и задаци предмета:    Циљ 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 развијањ интеркултуралности. 

Компетенције које развија: Комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, решавање проблема 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

часа 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Меёупредмет

на 

повезаност 

-чита са разумевањем различите 

текстове; 

– опише свој доживљај прочитаних 

књижевних дела; 

– изнесе своје мишљење о тексту; 

– разликује књижевне врсте: лирску и 

епску песму, причу, 

басну, бајку, роман и драмски текст; 

– одреди тему, редослед догаёаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

– именује главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВН

ОСТ 
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ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Лирска поезија  

1. Душан Костић: Септембар 

2. Григор Витез: Какве је боје поток/ 

Десанка Максимовић: Вожња 

3. Душан Васиљев: Зима  

4. Мирослав Антић: Шта је највеће/ 

Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма  

5. Драган Лукић: Свакога дана/ 

Шта је отац  

6. Бранислав Црнчевић: Љутито мече/ 

Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 

7. Милован Данојлић: Љубавна песма 

8. Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом 

 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Музуичка 

култура 

Верска 

настава 

Математика 
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– уочи основне одлике лирске песме 

(стих, строфа и рима); 

– разуме пренесено значење 

пословице и басне и њихову  

поучност; 

– разуме идеје књижевног дела; 

– уочи основне одлике народне бајке; 

– разликује народну од ауторске 

бајке; 

– представи главне особине јунака; 

– уочи основне одлике народне епске 

песме; 

– уочи пореёење у књижевном делу и 

разуме његову улогу; 

– разликује опис од приповедања у 

књижевном делу; 

– покаже примере дијалога у песми, 

причи и драмском тексту; 

– уочи хумор у књижевном делу; 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

– одреди основне граматичке 

категорије именица, придева и 

глагола; 

– примењује основна правописна 

правила; 

– јасно и разговетно изговори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Химна Светом Сави 

10. Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића  

Епска поезија 

11. Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, 

Орање Марка Краљевића 

Проза 

1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: Корњача и зец 

2. Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

3. Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи 

4. Народна приповетка: Свијету се не може угодити 

5. Бранко Ћопић: Изокренута прича 

6. Оскар Вајлд: Себични џин 

7. Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) 

8. Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

9. Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру (одломак) 

10. Јохана Шпири: Хајди (одломак) 

11. Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) 

12. Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у 

наставцима) 

Драмски текстови 

1. Душан Радовић: А зашто он вежба 

2. Александар Поповић: Лед се топи 

3. Јованка Јоргачевић: Никад два добра 

4. Лаза Лазић: Суёење 

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за 

децу о значајним личностима српског језика, 

књижевности и културе  

(Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита 

завичајна личност и др. 

Домаћа лектира: 

1. Бранко Ћопић:“ Доживљаји Мачка Тоше“  
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обавештајну, упитну и заповедну  

реченицу, поштујући одговарајућу 

интонацију и логички акценат, паузе, 

брзину и темпо; 

– споји више реченица у краћу и дужу 

целину; 

– препричава, прича и описује и на 

сажет и на опширан начин; 

– извештава о догаёајима водећи 

рачуна о прецизности, тачности, 

објективности и сажетости; 

– варира језички израз 

 

– попуни једноставан образац у који 

уноси основне личне  

податке; 

– разликује формални од 

неформалног говора (комуникације); 

– учествује у разговору поштујући 

уобичајена правила комуникације и 

пажљиво слуша саговорника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, 
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2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли 

ми верујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне ёачке 

исповести, Здравица, Плави зец и друге песме) 

3. Браћа Грим: Бајке (по избору) 

 

 

Књижевни појмови: 

– лирска песма, 

– химна,  

– епска песма,  

– народна бајка,  

– роман,  

– пореёење,  

– персонификација (на нивоу препознавања),  

– опис,  

– дијалог, 

– приповедање,  

– епски јунак,  

– драмска радња 

 

Врсте речи:  

-именице (градивне, збирне);  

-придеви (присвојни, градивни); род и број --придева; 

-заменице (личне заменице); 

-глаголи; лице и број глагола. 

-Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 

-Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 

-Велико слово: писање имена народа, вишечланих 

географских назива (планина, река, језера, мора и сл.), 

празника, наслова  

књига и часописа;  

-Писање присвојних придева изведених од властитих 
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правопис и 

ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
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имена  

(суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, -чки, -шки).  

-Речца „НЕ“ уз именице и придеве. 

-Наводници (у управном говору, насловима дела, 

називима  

школа). 

-Сугласник ј (измеёу самогласника и-о и о-и). 

-Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и 

запремину течности) 

 

 

 

-Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као 

и нелинеарни текстови. 

-Причање о догаёајима и доживљајима, стварним и 

измишљеним  

(усмено и писано).  

-Описивање људи, животиња и природе (плански 

приступ) – усмено и писано. 

-Различите комуникативне ситуације (комуникација са 

одраслима и са вршњацима; у школи, у продавници, 

телефонски разговор,  

поздрављања, честитања и сл.). 

-Богаћење речника: речи истог или сличног значења; 

речи супротног значења; речи које значе нешто умањено 

и увећано (уз  

одговарајуће текстове из лектире). 

-Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора 

правилног облика речи; диктат, аутодиктат. 

-Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица 

различитим врстама речи, промена реда речи у 

реченици, промена  
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дужине реченице. 

-Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају 

различитим  

тематским скуповима; речи супротног значања али исте 

врсте и истог рода и броја, промена граматичког лица у 

тексту; основно  

и пренесено значење речи и друго. 

-Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих 

речи;  

сажимање или проширивање познате приче (текста), 

мењање краја приче (текста); настављање приче на 

основу датог почетка;  

промена становишта (нпр. увести у текст нове ликове; 

сместити бајку у далеку будућност...). 

-Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско 

приказивање драмског/драматизованог текста  

Садржаји ће се реализовати кроз индивудуални, фронтали, групни и тимски облик рада са усмереношћу на интегративни, тематски и 

пројектни приступ употребу дигиталних садржаја, ИКТ технологије 
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3.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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 нас; 

1. Starter – 

Hello! Уводна 

тема – Здраво 

Поздрављање и 

представљање; 

давање 

основних 

информација о 

себи; давање и 

и тражење 

основних 

информација о 

другима; 

исказивање 

хронолошког 

врмена; 

описивање 

предмета. 

 

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, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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-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 измеёу живота и 

рада у школама у ВБ и код 

нас. 

 

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; 

 

 

2. What’s this? 

Шта је ово? 

Описивање 

предмета; 

разумевање и 

реаговање на 

једноставне 

налоге; 

исказивање 

метеоролошког 

времена. 

 

 

 

 

 

 

3. Playtime! 

Време за игру! 

Давање 

основних 

информација о 

себи; давање и 

тражење 

основних 

информација о 

другима; 

описивање 

предмета; 

изражавање 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 иг 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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-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; 

- 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 

припадања и 

допадања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. This is my 

nose! 

 

Ово је мој нос! 

Описивање 

људи; 

разумевање и 

давање 

једноставних 

налога; 

исказивање 

савета; 

изражавање 

броја нечега; 

поздрављање и 

представљање. 

 

 

 

 

5. Revision and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 
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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. 

 

 

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 

одреёена занимања у ВБ и 

код нас. 

 

 

7. разумеју једноставна 

test 1 

Ревизија и тест 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. He’s a hero! 

Он је херој! 

Представљање 

других 

(чланова 

породице); 

давање и 

тражење 

основних 

информација о 

другима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Where’s the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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. 

 

 

 

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; 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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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 

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 

ball?  

Где је лопта? 

Исказивање 

просторних 

односа, 

осећања и 

способности у 

садашњости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Billy’s 

Teddy! 

(Билијев меда!) 

Изражавање 

припадања / 

неприпадања; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

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 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 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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припадање / неприпадање; 

- разумеју и формулишу 

једноставне исказе који се 

односе на тражење и давање 

дозвола; 

- разумеју, формулишу и 

реагују на једноставне 

налоге; 

- упореёују и уочавају 

сличности и разлике у 

именовању сродства у ВБ и 

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. 

 

 

изрицање 

дозвола; 

исказивање и 

реаговање на 

једноставне 

налоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Review & 

Test Ревизија и 

тест 2 

Исказивање 

просторних 

односа; 

тражење и 

пружање 

основних 

информа-ција о 

другима; 

изражавање 

припа-

дања/неприпад

ања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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. 

 

 

 

 

 

 

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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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10. - разумеју једноставно 

исказане  честитке и 

одговарају на њих; 

- упуте једноставне 

честитке; 

- уоче сличности и разлике у 

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 

Christmas 

10.Божић 

Честитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Are these 

his trousers? 

Да ли су ово 

његове 

панталоне? 

Изражавање 

припадања/неп

ри-падања; 

исказивање 

допадања/недо

па-дања; 

описивање 

предмета; 

описивање 

уобичајених 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

односе на Божић; Божићну песму Christmas Tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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МУЗИЧКА 
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једноставним језичким 

средствима; 

- уоче и на матерњем језику 

опишу сличности и разлике 

у култури одевања у ВБ и 

код нас. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

12. Where’s 

grandma? 

 

Где је бака? 

Исказивање 

прострних 

односа; 

описивање 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lunchtime! 

Време за 

ручак! 

Изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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реагују на њих; 

- формулишу једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

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. 

припадања / 

неприпадања и 

поседовања / 

непоседовања; 

изражавање 

количина/броја

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Review & 

Test 3 

Ревизија и тест 

3 

Описивање 

предмета и 

места; 

изражавање 

поседовања/не

поседовања, 

припадања/неп

рипадања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

some уз небројиве именице - some grapes, и 

неодреёеног члана a/an – a tomato/an apple; речи у 

којима се појављује глас /tʃ/ и уочaвају његову 

повезаност са комбинацијом слова ch; 

препознавање и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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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 

 

15. A new 

friend! 

Нови пријатељ! 

Описивање 

живих бића и 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easter 

Ускрс 

Честитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. I like 

monkeys! 

Волим 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

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 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ, 

ВЕРСКА НАСТАВА 
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МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 
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реагују на њих; 

- траже мишљење и 

изражавају 

допадање/недопадање 

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 

мајмуне! 

Изражавање 

допада-

ња/недопадања

; описивање 

живих бића; 

позив на 

заједничку 

активност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Dinnertime! 

Време за 

вечеру! 

Изражавање 

допада-

ња/недопадања

; исказивање 

предлога, 

савета и 

упозорења.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  /æ/, и уочaвају његову повезаност 

са словом a; причу и песму које се односе на 

тему; одговарајуће симболе (емотиконе) за 

волим/не волим - 

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 - 

усмених и писмених,, везаних исказа који се 

односе на изражавање допадања/недопадања. 

КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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и упозорења и реагују на 

њих; 

- формулишу једноставне 

предлоге, савете и 

упозорења; 

- разумеју правила 

понашање 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Review & 

Test 4 

Ревизија и тест 

4 

Изражавање 

допадања/недо

пада-ња; 

описивање 

живих бића и 

предмета; 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tidy up! 

Поспреми! 

Описивање 

простора и 

просторних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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језичким средствима; 

- траже и пруже кратка 

обавештења о оријентацији у 

простору; 

- 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. 

 

 

22. - разумеју позив на 

заједничку активност и 

реагују на њега;  

односа; 

изражавање 

количине/броја

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Action Boy 

can run! 

Екшн бој уме 

да трчи! 

Описивање 

спсособности; 

описивање 

бића; 

исказивање 

хронолошког 

времена. 

 

 

 

 

 

 

22. Let’s play 

ball! Играјмо 

се лоптом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

(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; 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. 

 

 

 

 

 

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 

КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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- 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.). 

Позив на 

заједничку 

активност; 

исказивање 

савета и 

упозорењa и 

предлога; 

изражавање 

тренутних 

радњи. 

 

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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КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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3.3. 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 
Међупредметна 

повезаност 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

– прочита, запише и упореди бројеве прве 

хиљаде и прикаже их на бројевној правој; 

– прочита број записан римским цифрама 

и напише дати број римским цифрама (до 

1.000); 

– изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 1.000); 

– подели број бројем прве десетице, са и 

без остатка, и провери резултат; 

– процени вредност израза са једном 

рачунско операцијом; 

– израчуна вреднос бројевног израза са 

највише три рачунске  

операције; 

– одреди десетице и стотине најближе 

датом броју; 

– реши једначину са једном рачунском 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

(53+83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројеви прве хиљаде.  

Сабирање и одузимање (усмени и писмени 

поступак). Множење једноцифреним 

бројевима и бројем 10 и дељење бројевима 

прве десетице са и без остатка (усмени и 

писмени поступак). 

 Зависност резултата од промене 

компонената. Једначине облика: a + x = b, a 

– x = b, x – a = b, a × x = b. Неједначине 

облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a < b, x – a > 

b.  

Римске цифре D, М.  

-Разломци облика m/n (m<,= n <,=10) 

 

-Упореёивање разломака са једнаким 

имениоцима. -Децимални запис броја са 

једном децималом. 

 

 

-Српски језик,  

-Природа и 

друштво, 

-Ликовна култура, 

 -Физичко 

васпитање, 

 -Музичка култура 
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операцијом; 

– одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и одузимањем; 

– реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину; 

-уочи делове целине и запише разломке 

облика 
 

 
         

– упореди разломке облика  
 

 
 са једнаким 

имениоцима;  

– резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном децималом; 

– уочи и речима опише правило за 

настајање бројевног низа; 

– чита и користи податке представљене 

табеларно или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни дијаграм);  

– црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат; 

– конструише троугао и круг; 

– именује елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга; 

– разликује врсте углова и троуглова; 

– одреди оби правоугаоника, квадрата и 

троугла применом обрасца; 

– опише особине правоугаоника и 

квадрата; 

– преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на основу 

задатог упутства; 

– користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање;  

– чита, упореди и претвара јединице за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИ-

ЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

(12+20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узајамни положаји правих (паралелне праве 

и праве које се секу). Угао, врсте углова. 

Троугао, врсте троуглова. Кружница и круг. 

Правоугаоник и квадрат. Обим троугла, 

квадрата и правоугаоника. Цртање 

паралелних и нормалних правих помоћу 

лењира. Конструкције троугла и кружнице. 

Пресликавање геометријских фигура на 

квадратној мрежи 
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мерење дужине, масе, запремине течности 

и времена; 

– упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и  

време); 

– измери површину геометријске фигуре 

задатом мером (правоугаоником, 

квадратом и троуглом); 

– примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама 

 

МЕРЕЊЕ И  

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

12 

(5+7) 

 

 

 

-Мерење масе (kg, g, t). Мерење времена 

(деценија, век, секунд). Мерење дужине 

(mm, km). Мерење запремине течности (l, 

dl, cl, ml, hl). Мерење површине 

геометријских фигура задатом мером. 

 

Начин остваривања програма: Садржаји ће се реализовати у оквиру индивидуалног, фронталног, групног облика  рада ученика са 

акцентом на диференцираној настави, вршњачком подучавању,игроликих активности, тимског рада наставника и употребу ИКТ у 

настави 
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3.4. 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, 

за одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према околини, одговоран однос према 

здрављу, рад са подацима и информацијама 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

часа 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Међупредметна 

повезаност 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

– идентификује облике рељефа и 

површинских вода у свом крају; – одреди 

положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске 

воде у свом крају; – илуструје примерима 

како рељеф и површинске воде утичу на 

живот људи у крају; – примени правила 

друштвено прихватљивог понашања 

поштујући права, обавезе и различитости 

меёу људима; – повеже различита 

занимања и делатности са потребама 

људи у крају у коме живи; – повеже врсте 

и значај саобраћаја у свом крају са 

потребама људи; – примени правила 

безбедног понашања у саобраћају; – 

разликује чврсто, течно и гасовито стање 

воде у природи и свакодневном животу; – 

повеже температурне промене са 

променама запремине и кретања ваздуха; 

МОЈ КРАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа, 

човек, 

друштво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, 

обронци, врх), равнице и удубљења. Рељеф у мом 

крају. Површинске воде: река и њене притоке 

(лева и десна обала); бара и језеро. Површинске 

воде у мом краја. Групе људи: становници и 

народи краја (права и обавезе; обичаји; суживот). 

Производне и непроизводне делатности и њихова 

меёузависност. Село и град, њихова повезаност, 

зависност и меёуусловљеност. Значај и улога 

саобраћаја. Путнички, теретни и информациони 

саобраћај. Безбедно понашање ученика на 

саобраћајницама у крају. Опрема за безбедну 

вожњу ролера, тротинета и бицикла. Течно, 

гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у 

природи. Промене при загревању и хлаёењу 

ваздуха (промена температуре, запремина и 

кретање ваздуха). Мерење температуре воде, 

ваздуха и тела. Услови за живот, ланац исхране и 

меёусобни утицаји у животним заједницама: • 

Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и 

пашњаци; • Водене животне заједнице: баре, језера 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Граёанско 

васпитање 
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– очита вредности температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу термометра; – 

прикаже везе меёу живим бићима у 

различитим животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; – илуструје 

примерима одговоран и неодговоран 

однос човека према животној средини; – 

примени поступке (мере) заштите од 

заразних болести; – се оријентише у 

простору помоћу компаса и оријентира 

из природе/окружења; – опише пут којим 

се може стићи од једне до друге тачке 

помоћу плана насеља; – идентификује 

географске објекте у свом крају 

користећи географску карту Републике 

Србије; – користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у свакодневним 

ситуацијама и приликом описивања 

догаёаја из прошлости; – прикупи и 

представи податке о прошлости породице 

и краја; – повеже јачину деловања на 

тело са његовим преёеним растојањем; – 

доводи у везу брзину падања тела са 

његовим обликом; – разликује природне 

и вештачке изворе светлости; – повеже 

промену величине и положаја сенке са 

променом положаја извора светлости; – 

повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог извора; 

– разликује повратне и неповратне 

промене материјала; – уочи сличности и 

разлике меёу течностима – тече, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оријентација 

у простору и 

времену 

 

 

 

 

 

Прошлост 

 

 

 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

и реке. Култивисане животне заједнице: воћњаци, 

повртњаци, њиве и паркови. Значај и заштита 

земљишта и копнених животних заједница. Значај 

и заштита вода и водених животних заједница. 

Животне заједнице у мом крају и човеков однос 

према њима. Начини преношења и мере заштите 

од заразних болести (грип, заразна жутица, 

варичеле) и болести које преносе животиње 

(крпељи, вашке). 

Главне стране света. Умањено приказивање 

објеката и приказивање из ,,птичије” перспективе. 

План насеља. Географска карта Републике Србије: 

картографске боје, картографски знаци). Мој крај 

на географској карти Републике Србије. 

Временске одреднице (датум, година, деценија и 

век) 

 

Историјски извори (материјални, писани и 

усмени). Садашњост, прошлост, будућност: 

догаёаји, људи и промене у мом крају. Породична 

прошлост (преци и потомци) и знаменити људи 

краја. Начин живота данас и у прошлости – 

занимања, одевање, исхрана, дечије игре.  

 

Кретање тела по путањи (праволинијско и 

криволинијско). Утицај јачине деловања на 

преёено растојање тела. Дејство Земљине теже – 

падање тела. Утицај облика тела на брзину падања. 

Извори светлости (природни и вештачки). Како 

настаје сенка – облик и величина сенке. Кретање 

производи звук: треперење затегнуте жице, 

гласних жица; различити звуци у природи. Звук 
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променљивост облика; провидност, боја, 

густина; – одабере материјале који по 

топлотној проводљивости највише 

одговарају употреби у свакодневном 

животу; – објасни како рециклажа 

помаже очувању природе; – изведе 

једноставне огледе/експерименте и 

повеже резултат са 

објашњењем/закључком; – сараёује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; – представи резултате 

истраживања (писано, усмено, помоћу 

ленте времена, Power Point презентацијом 

и/или цртежом и др); – повеже резултате 

рада са уложеним трудом 

 

 

 

 

 

 

 

Материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

као информација. Заштита од буке.  

Промене материјала: повратне (истезање, 

савијање, ширење/ скупљање; испаравање, 

кондензовање, топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, рёање). Сличности и 

разлике меёу течностима (вода, уље, детерџент за 

прање судова, мед, млеко, сок од лимуна). Вода и 

друге течности као растварачи. Зависност брзине 

растварања од уситњености материјала, 

температуре течности и мешања. Топлотна 

проводљивост материјала. Ваздух као топлотни 

изолатор у природи и свакодневном животу (крзно 

и перје; слојевито облачење, вунене рукавице, 

граёевински блокови, термос-боца). Значај 

рециклаже. Разврставање отпада од пластике, 

стакла, папира, метала. Рационална потрошња. 

Меёусобни утицај човека и окружења (начин на 

који човек мења окружење), утицај на здравље и 

живот кроз правила понашања који доприносе 

одрживом развоју. 

Начин остваривања програма: Садржаји ће се реализовати у оквиру индивидуалног, фронталног, групног облика  рада ученика са 

акцентом на диференцираној настави, вршњачком подучавању, игроликих активности, настави у природи, истраживачком раду, 

тимског рада наставника и употребу ИКТ у настави. 
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3.5. 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 изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу свог и других 

народа. 

Компетенције које развија: Сарадња, компетенција за учење, комуникација, естетичка, решавање проблема, рад са подацима и 

информацијама, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

часа 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Међупредметна 

повезаност 

– поштује инструкције за 

припремање, коришћење, одржавање 

и одлагање материјала и прибора; – 

повеже уметничко занимање и 

уметнички занат са одговарајућим 

продуктом; – преобликује, 

самостално или у сарадњи са 

другима, амбалажу и предмете за 

рециклажу мењајући им употребну 

функцију; 

– изрази своје доживљаје, емоције, 

имагинацију и запажања одабраним 

материјалом, прибором и техникама; 

– користи одабране податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; – протумачи 

једноставне визуелне информације и 

поруке из свакодневног живота; – 

укаже на сличности и разлике које 

опажа у уметничким делима и 

традицији различитих народа; – 

 

МАТЕРИЈА- 

ЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУ-

МЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Својства материјала. 

Својства материјала за ликовно обликовање – 

тврдоћа, еластичност, растворљивост или 

постојаност (промене у току сушења, у контакту 

са светлошћу, у контакту са различитим 

супстанцама и подлогама...), материјали који 

могу да се користе као алатке (пера, крзно, длака, 

лишће, дрвца...). Изглед материјала – основне и 

изведене боје, природне и створене текстуре. 

Технике. Однос материјала, ликовне технике и 

идеје. Производи уметничких заната (накит, 

уметничке лутке, шешири, таписерије, ћилими, 

осликани текстил, собне светиљке и сенила, 

грнчарија, дуборез, гравуре...). Значај 

рециклирања, уметничка рециклажа. 

 

 

Говор тела. Поглед, израз лица, држање тела, гест 

и кретање, однос вербалне и невербалне 

комуникације. Тумачење визуелних информација. 

Визуелне карактеристике биљака и животиња, 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Музичка култура 

Математика 
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Начин остваривања програма: Садржаји ће се реализовати поступно, интегришући знања и вештине стечене у свакодневном животу, 

уводећи ученике у различите могућности комуникације и споразумевања(ликовно-визуелног),као и оспособљавање ученика да се на 

што креативнији и маштовитији начин служе средствима и техникама визуелног и групне облике рада,засноване на интер-

дисциплинарном принципу корелацији са осталим наставним предметима уз индивидуализовани и диференцирани приступ у раду 

 

 

 

изрази одабране садржаје изразом 

лица, положајем тела, покретима или 

кретањем; 

– распореди облике, боје, линије 

и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције; – разговара 

са вршњацима о доживљају 

простора, дизајна, уметничких и 

ученичких радова, уважавајући 

различитости; 

– учествује у обликовању и уреёењу 

простора у школи, код куће или у 

окружењу; – разматра, у групи, шта и 

како је учио/ла и где та знања може 

применити 

 

 

 

 

 

 

КОМПОЗИ-

ЦИJА 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОР 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

8 

знаци, симболи, униформе, заставе, ношње... 

Пејзаж, портрет, аутопортрет. Слика, текст, звук. 

Кратки анимирани филмови, рекламе, билборди... 

Лепо писање – плакат, позивнице, 

честиткеКомпозиција. Дводимензионалне и 

тродимензионалне композиције, организација 

композиције, равнотежа. Орнамент. 

Традиционална и савремена употреба 

орнамената, симетрија 

 

 

 

Облици у простору. Непокретни објекти у 

отвореном и затвореном простору (споменици, 

уметничка дела, експонати...). Композиција у 

простору – поставка изложбе, уреёење 

просторије, уреёење школе, уреёење околине у 

локалној заједници... Оптичке илузије на 

дводимензионалној подлози, специјални ефекти 

на сцени, у филмовима, игрицама... Кретање. 

Покрет и кретање у природи, окружењу и 

уметничким делима. 
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3.6. 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 наслеёа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Компетенције које развија: Естетичка, сарадња, дигитална компетенција ,компетенције за учење, рад са подацима и информацијама; 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Међупредметна 

повезаност 

– опише своја осећања у вези са слушањем 

музике; – примењује правилан начин држања 

тела и дисања при певању; – изговара 

бројалице у ритму, уз покрет; – пева по слуху 

и са нотног текста песме различитог садржаја 

и расположења; – наведе особине тона и 

основне музичке изражајне елементе; – 

разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; – повезује 

карактер дела са избором инструмента и 

музичким изражајним елементима; – 

препозна музичку тему или карактеристични 

мотив који се понавља у слушаном делу; – 

повезује почетне тонове песама – модела и 

једноставних наменских песама са тонском 

висином; – комуницира са другима кроз 

извоёење традиционалних и музичких игара 

уз покрет; – свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску пратњу; – 

осмисли и изведе једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу; – осмисли музички 

одговор на музичко питање; – осмисли 

СЛУША-

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕ

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиције различитог карактера и елементи 

музичке изражајности (мелодијска линија, темпо, 

ритам, динамика). Особине тона: боја (различити 

гласови и инструменти), трајање, јачина, тонске 

висине. Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и 

инструмент, два гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, оркестар). Различити 

жанрови везани за уобичајене ситуације у 

животу. Музичка прича. Филмска музика. 

Музички бонтон. Музика и здравље. 

Дигитализација 

 

Дидактичке музичке игре. Правилaн начин 

певања – држање тела и дисање. Правилна 

дикција. Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера Певање песама уз покрет. 

Певање модела и наменских песама и повезивање 

њихових почетних тонова у тонском опсегу од ха 

до це2. Певање и свирање песама из нотног 

текста. Дечји и алтернативни инструменти и 

начини свирања на њима. Инструментална 

пратња по слуху. Певање и извоёење музичких 

Ликовна култура 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 
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једноставну мелодију на краћи задати текст; – 

изабере одговарајући музички садржај(од 

понуёених) према литерарном садржају; – 

поштује договорена правила понашања при 

слушању и извоёењу музике; – коментарише 

своје и туёе извоёење музике; – самостално 

или уз помоћ одраслих, користи предности 

дигитализације; – учествује у школским 

приредбама и манифестацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧК

О 

СТВАРА-

ЛАШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

игара уз свирање на дечјим инструментима – 

песме уз игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације. Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим ритмичким инструментима 

и на алтернативним изворима звука. Музички 

бонтон. Особине тона: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање (нотна трајања), јачина 

(динамичке ознаке – пиано, форте, крешендо и 

декрешендо), тонске висине (од це1 до ге1 ). 

Елементи музичког писма: линијски систем, 

виолински кључ, трајање тонова (половина, 

четвртина, осмина ноте и одговарајуће паузе) у 

такту 2/4. Јединица бројања. Тактирање у 2/4 

такту. 

 

Стварање једноставне ритмичке и мелодијске 

(једноставне) пратње. Музичка питања и 

одговори и музичка допуњалка. Стварање звучне 

приче од познатих музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација на краћи литерарни 

текст (учење у контексту). 

Начин остваривања програма: Ученици се подстичу да буду активни учесници у извоёењу, слушању, дискусији, промишљању, 

препознавању кроз различите начине и технике учења и представљања резултата рада (певање, слушање, свирање, дидактичке и 

музичке игре, истраживање и стварање звука, импровизације покрета, музичке драматизације, ликовно изражавање, стварање мелодије 

на задати текст, ребуси, музичке питалице, квизови – учење путем открића) Обучавају се за усвајање основних појмова и повезивање са 

искуственим: - слушање, препознавање и визуелизација дела уметничке и народне музике (позоришне представе, приредбе, концерти, 

дечји сусрети) - креирање једноставних пратњи - састављање малих ритмичких целина уз покрет,коришћењем дигиталних медија,кроз 

наставу у природи кроз амбијентално учење. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 1. Државна химна  2. Светосавска химна  3. Школска химна  
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Народне песме и традиционалне дечје игре: Народно коло, Нишки вез ,Зелени се јагодо ,Девојчица платно бели (игра), Еј, дуку, 

дуку ,Ми смо браћа терзије, Поскакуша -Немања Радуловић, Нишка бања- Бора Дугић, Чаробна фрула (избор), Песме за децу- Станојло 

Рајичић, Бумбари и пчеле, Немачка дечја песма, Клепеће млин ,Традиционална песма из Финске, Пролећна песма -Зоран Христић, Бус 

-Драгана Михајловић Бокан, Гурманска песма Сунцокрети, Текла вода, Хор Колибри, Писмо Деда Мразу- Леонтина Вукомановић, Све 

што деца расту више, Драган Лаковић, Нема земље Дембелије Хор Колибри, Најлепша мама на свету -Влада и Гиле, Јуца и куца- 

Бранко Милићевић, Јеж- Бранко Милићевић, Успаванка- Драган Лаковић, Бака- Хор Колибри, Репа -Миро Унгар, Тата ти ме волиш- 

Мића и Аћим, Песма о одјеку -Бранко Милићевић, Слатки геније -Бранко Милићевић, Бранкови гусари  

Домаћи композитори:Александар Обрадовић, Свита кроз свемир, Стеван Ст. Мокрањац, II руковет, Златан Вауда, Јежева кућа 

(дечја опера) 

 Страни композитори: Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет ,Габријел Форе, Лептир, Петар Илич Чајковски, Игра малих 

лабудова, Роберт Шуман, На дрвеном коњу, Роберт Шуман, Дивљи јахач, Петар Илич Чајковски, Валцер цвећа, Камиј Сен-Санс, 

Карневал животиња (Лабуд, Антилопе, Фосили, Корњаче) Лудвиг ван Бетовен, За Елизу, Антонио Вивалди, Пролеће, први став, 

Антонио Вивалди, Зима, трећи став 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ  

Химне- Државна химна ,Светосавска химна, Школска химна  

Народне песме и традиционалне дечје игре (уз певање):Разгранала грана јоргована ,Савила се бела лоза винова, Ја посејах 

лубенице, Дивна, Дивна Девојчица платно бели/Овако се... У ливади под јасеном, Лепе ли су, нано ,На крај села жута кућа ,Људи 

ликујте,  

Дечје песме:Никола Херцигоња, Шапутање ,Бора Мајданац, Имитатори, Хор Колибри, Лептирићу, шаренићу, Божидар Станчић, 

Вејавица ,Александар Кораћ, Питала деца медведа Брунда ,Константин Бабић, Гаџа Александар Обрадовић, Хвалисави зечићи, Симеон 

Мишев, Дино Саурус Никола Петин, Бере медвед јагоде Мирко Шоуц, Деда Мраз Мирко Шоуц, Сањалица маца Хор Колибри, Сервис 

за прање зуба Миња Субота, Ишли смо у Африку Миодраг Илић Бели, Здраво војско Вера Миланковић, Ми, до и река Вера 

Миланковић, Сирене Миња Субота, Поврћијада, Поздрав из Србије Јован Адамов, Сила ником није мила Бранко Милићевић, Чисте 

руке Бранко Милићевић, Лет, лет бубамаро , 
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Музичке игре -Девојчица платно бели/Овако се коло игра Владимир Томерлин, Кукавица Станко Коруновић, Бака Мара Дечја 

песма из Енглеске, Шта радимо ујутру Габријела Грујић Жаба и жир Надежда Вукомановић, Буји паји Народна игра, Ми смо браћа 

терзије Владимир Томерлин, Брзојав Драган Лаковић, Песма о млеку Седморица младих, Јуца и куца  

Свирање на дечјим инструментима -Народно коло, Ерско коло, Црногорска народна песма- Под оном, Џејмс Пјерпонт, 

Звончићи ,Народна песма, Жута кућа ,Станко Коруновић, Иду, иду мрави- Божидар Станчић, Школско звоно -Модели ,Синоћ је куца 

лајала, До, до, шта је то, Ресаво, водо 'ладна ,Ми идемо преко поља ,Фабрика бомбона/Фалила ми се, Сол ми дај ,,Лазара мајка 

учила/грдила ,Синоћ мајка оженила Марка, Мирјана Живковић: Сиёимацо, Ричард Роџерс, Солмизација, Дорина Радичева, Дорица, 

Рената, Милица  

СТВАРАЛАШТВО: Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, утиче на развој ствaрaлaчкoг мишљeња, прoдубљуje 

интeрeсoвaњa и тако дoпринoси квалитетнијем остваривању позитивних исхода наставе. Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: – 

импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeёeну музику; – израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала; – стварање 

једноставне ритмичке и мелодијске пратње; – музичке импровизације; – музичкa питaњa и oдгoвoрe;. – музичка допуњалка; – 

кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; – илустрацију доживљаја музике; – одабир познатог музичког садржаја у односу на литерарни. 

Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, без записивања. 
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3.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапреёује 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: - Компетенција за целоживотно учење, вештина комуникације, решавање проблема, естетска 

компетенција, вештина сарадње, брига о здрављу, иницијативност и предузетничка компетенција. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Међупредметна 

повезаност 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 

-примени једноставнe, двоставне 

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; 

 – коригује сопствено држања тела на 

основу савета наставника; 

 – правилно држи тело 

; – 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 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБ- 

НОСТИ 

 

 

 

 

МОТОРИ-

ЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТ- 

СКЕ 

ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

 

-атлетика- 

 

 

 

-Спортска 

    6 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

28 

Основни садржаји Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита. Вежбе за развој покретљивости са и без 

реквизита. Вежбе за развој аеробне издржљивости. Вежбе 

за развој брзине и експлозивне снаге. Вежбе за развој 

координације. Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника трчања. Истрајно трчање. Скок удаљ згрчном 

техником. Бацање лоптице из залета. Скок увис 

прекорачном техником. 

 

 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. Прескоци и скокови. 

Математика 

Музичка 

култура 

Српски језик 

Природа и 

друштво 
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вежбалиштима 

; – поштује мере безбедности током 

вежбања; 

 – одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

 – примени правила игре 

; – навија и бодри учеснике у игри на 

начин којим никога не вреёа; 

 – прихвати победу и пораз као саставни 

део игре и такмичења;  

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања и у другим ситуацијама; 

 – правилно изводи и контролише 

покрете у различитим кретањима; 

 – прати промене у тежини и висини код 

себе и других; 

 – препозна здравствено стање када не 

треба да вежба;  

– примењује хигијенске мере пре, у току 

и након вежбања и другим животним 

ситуацијама;  

– уредно одржава простор у коме живи и 

борави; 

 – користи здраве намирнице у исхрани; 

 – повезује различита вежбања са 

њиховим утицајем на здравље; 

 – препозна лепоту покрета у вежбању; 

 – се придржава правила вежбања; 

 – вреднује сопствена и туёа постигнућа 

у вежбањ 

гимнастика 

 

 

 

 

-Основе 

тимских, 

спортских и 

елемента-

рних игара 

 

 

Плес и 

ритимика 

 

 

 

Полигони 

 

 

 

ФИЗИЧКА        

И 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

4 

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и вежбе променама 

висова и упора. Вежбе равнотеже на шведској клупи и 

ниској гред 

 

 

Измеёу четири ватре Мини-рукомет. Футсал – „мали 

фудбал”. 

 

 

 

 

 

Вежбе са вијачом. Вежбе са лоптом. Народно коло 

„Савила се бела лоза винова”. Народно коло из краја у 

којем се школа налази 

 

 

Полигон у складу са реализованим моторичким 

садржајима. 

 

 

Основна правила: Измеёу четири ватре, Мини-рукомета и 

Футсала. Понашање према осталим учесницима у игри 

(према судији, играчима супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара. Постављање, 

склањање и чување справа и реквизита неопходних за 

вежбање. „Ферплеј” (навијање, победа, пораз). Породица 

и вежбање. Вежбање као део дневних активности 

Моје срце – пулс. Дисање и вежбање. Хигијена простора 

за вежбање. Значај воћа и поврћа у исхрани. Значај воде 

за организам и вежбање. Поступање у случају повреде 
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Начин остваривања програма: Садржај ће се реализовати селективно и поступно кроз групни рад, индивидуални, рад у пару, 

кооперативно учење, вршњачко подучавање на часовима редовне наставе, али и кроз ваннаставне активности (излети, кросеви, шетње, 

настава у природи,такмиче-  ња, Дани спорта и сл.) подстичући разне активности ученика кроз следеће етапе: одреёивање радних  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји 

из три предметне области: 

– физичке способности,  моторичке вештине, и  физичке и здравствене културе. 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног образовања и васпитања, узимајући 

у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физичких способности. 

Програм трећег разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности 
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3.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Свет је створен 

за тебе, чувај га! – 

уводни час 

 Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Мотивисање ученика за 

похаёање верске 

наставе 

Когнитивни аспект: 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. разреда 

основне школе; 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обраёеног у претходном разреду 

школовања. 

Афективни аспект: 

 ученик ће бити мотивисан да 

активно учествује на 

часовима верске наставе 

 Упознавање са 
садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (34 часова) 

II – БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА 

 

 

 
2. Свето Писмо нам 

сведочи о настанку 

света 

 пружити ученицима 

основна знања о учењу 
Цркве о стварању света; 

 омогућити ученицима да 

разумеју да Бог ствара 
природу и човека, јер 

жели да их воли и да 

буде са њима заједно; 

Когнитивни аспект: 

 препознати неке елементе 

библијске повести о стварању 

света; 

 моћи да препозна и именује иконе 
на којима су представљени дани 

стварања света, на основу 

библијске повести; 

 Појам Светога 

Писма као књиге 
откривења 

 Стварање 
невидљивог света- 

духовних сила - 

анёела 

 Библијско 
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3. Света некада 

уопште није било 

(1. и 2. дан 

стварања) 

4. Све је биље 

створено и Сунцем 

обасјано (3. и 4. дан 

стварања) 

5. Све врви од 

живота ( 5. и 6. дан 

стварања) 

6. Створен сам да 

личим на Бога 

 Пружити ученицима 

могућност да разумеју да 

је човек у природној 

вези са свим оним што је 

Бог претходно створио, 

али да се разликује од 

свих створених бића; 

 Објаснити ученицима да 
је човек икона Божја 

(сличан Богу) зато што је 

створен као слободна 

личност и једини позван 

да буде домаћин света; 

 Омогућити ученицима 

да увиде разлику измеёу 

Бога и створене природе. 

 моћи да увиди да је свет скуп 

конкретних врста живих бића која 

су уједињена, једна другима 

потребна и да она чине велику 

заједницу љубави – Цркву; 

 моћи да објасни да је свет створен 

љубављу Божјом; 

 моћи да разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим 

људима, природи и Богу; 

 уочити да је човек сличан Богу. 

Афективни аспект: 

 бити подстакнут да развија 

љубав према ближњима, природи 

и Богу; 

 развијати жељу и свест о 

важности бриге према ближњима 

и природи. 

казивање о 

стварању света по 

данима 

 Стварање човека 

 Песма „Молитва“ 
Бранко 

Радичевић(песник 

се диви Божјем 

стварању и моли 

благослов...) 

 Прича „Паче“ А. 
Солжењицин 

 практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 
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III – БОГ НАС 

ВОЛИ 

 

7. Бог ствара свет 

из љубави 

8. Бог, људи и 

природа 

9. Свет не може без 

Бога 

10. Бог се брине о 

свету 

11. Божићни 

весници 

 

• Омогућити ученику да 
увиди да је Бог створио 

свет из љубави; 

• Омогућити ученику да 
увиди да се Бог брине о 

свету; 

 

• Омогућити ученику да 
разуме да је Бог из бриге 

према свету и човеку 

послао свога Сина у 

свет. 

Когнитивни аспект: 
• знати да је Бог створио свет из 

љубави и да објасни како зна да 

Бог воли свет; 

• препознати да Бог брине о свету и 

да наведе примере Божјег старања 

о свету; 

• увидети кроз своје креативне 

способности да је човек сличан 

Богу; 

• увидети да Бог жели да свет 

постоји вечно; 

• увидети да су Бог, људи и природа 

различити, али да нису потпуно 

раздељени; 

• увидети различитост која постоји 

 Прича „Шишарка“ 

или прича 

„Себични џин“ О. 

Вајлд (са правим 

крајем, кад се 

појављује 

Христос...) 

 Прича Св. Владике 
Николаја о томе 

како је Господ са 

Богородицом 

избавио пастира 

Давида из невоље 

(кад је заспао у 

пећини а змија му 

легла на груди...)А 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 
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  измеёу Бога и створеног света; 
• знати да је Бог из бриге према 

свету и човеку послао свога Сина 

у свет; 

• упознати улогу анёела као 

сарадника Божјих у старању о 

свету; 

• уочити да је свет смртан ван 

заједнице са Богом; 

• упознати сдржај молитве Анёелу 

чувару; 

• усвојити текст и мелодију песме 

„Анёели певају“. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да развија свест о 

томе да је важан зато што га воли 

Бог и његови ближњи ; 

• бити подстакнут да се труди да 

воли све људе (чак и оне од којих је 

веома различит). 

кад је одрастао 

Цар Давид је 

описао Богородицу 

и Христа у псалму 

 „Љубавна песма“, 
М. Данојлић (о 

маслачку и 

облачку)
 Јављање анёела 
Богородици;

 Јављање анёела 
Јосифу;

 Сусрет Богородице 
и Јелисавете;

 Јављање анёела 
пастирима;

 Јављање анёела 
мудрацима;

 Анёео јавља 
Јосифу да склони 
породицу у

Египат; 

 Молитва Анёелу 

чувару;

 Песма: „Анёели 

певају“.

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извоёења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу. 

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 



206 

IV – ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

 

 

 

12. Човек домаћин и 

свештеник у свету 

13. Свети Сава 

 
 

•  Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

се лични однос са 

Богом остварује кроз 

служење Богу и 

ближњима; 

•  Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

 

Когнитивни аспект: 

• уочити да је човек посредник 

измеёу Бога и природе и да Бог са 

природом разговара преко човека; 

• проширити своје знање о служењу 

Светога Саве Богу и нашем 

народу; 

• уочити да нема љубави без 

служења ближњима; 

 Прича „ Три 
дрвета“(Ова прича 

је и Божићна и 

Васкршња) 

 Подизање 
задужбина – 

најзначајније 

задужбине Светога 

Саве и Светог 

Симеона 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

14. Свети Сава 

брине о нама 

15. Радост служења 

природи и човеку вечно 

постојање дарује Бог; 

• Омогућити ученику да 

увиди да су светитељи 

најбољи пример односа 

човека са Богом; 

• Пружити ученицима 
основна знања о о 

Светоме Сави као 

нашем примеру 

служења. 

• упознати библијску повест о 

Христовом служењу Апостолима. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да љубав 

препознаје као служење; 

• знати да кроз чињење дела 

љубави према ближњима, постаје 

сличан Христу и светитељима 

Божјим. 

Мироточивог 

 Јеванёељско 

казивање о 

Христовом 

служењу – прање 

ногу апостолима и 

Тајна вечера 

 Прича: 
Доброчинство – 

најлепши начин да 

постојиш, из 

књиге «Мали 

анёео», Н. 

Витошевић. 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 
Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 
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V – ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

 
 

16. Наши дарови 

благодарности 

(опис н.ј. - твар у 

Литургији) 

17. Литургија - 

преображај света 

18. Литургија – 

молитва за спасење 

човека и света 

19. Васкресење 

Лазарево 

20. Васкрсење 

Христово 

 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање да 

хлеб и вино – наши 

дарови -представљају 

свет у малом; 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање 

разлога приношења 

Богу хлеба и вина на 

Литургији; 

• Пружити основ за 
разумевање да се на 

Литургији молимо за 

спасење целога света; 

• Омогућити ученицима да 

увиде да се на 

Литургији остварује 

спасење човека и света; 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање да 

нас Христос толико воли 

да је дао свој живот за 

нас и да је васкрсао да 

победи смрт за нас. 

Когнитивни аспект: 
• препознати да је Литургија 

захвалност Богу; 

• уочити да се захвалност Богу 

показује кроз наше дарове; 

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

• увидити везу Литургије и спасења 

човека и света; 

• проширити своја знања о празнику 

Васкрсења; 

• увидити шта за створену прируду 

значи Христово Васкрсење; 

• усвојити текст и мелодију песме 

„Људи ликујте“ 

Афективни аспект: 

  бити подстакнут да учествује 

на Литургији како би показао 

Богу да жели да буде у 

заједници са Њим; 
• бити подстакнут да у себи 

развија осећај захвалности према 

Богу и својим ближњима. 

 
 

 Твар у Литургији – 

хлеб и вино 

 Песма“Како настаје 
хлеб“ Лидија 
Поповић 

 Твар у Литургији – 

тамјан, уље, восак, 

вода, врба, бадњак, 

јаје, жито, грожёе... 

 Прича о 
удовичиној лепти 

 Велика Јектенија 

 Прича „Мудри 
чобанин“ 

Патријарх српски 

Иринеј 

Гавриловић(прича 

о причешћу) 
Библијско казивање 
о васкрсењу Лазара 

 Казивање о женама 

мироносицама на 

Христовом гробу 

((„Зашто тражите 

живога меёу 

мртвима“) 

 Васкршња прича „ 
И жовотиње“ 

 Зинаида 
Хипијус 

 посматрање понашања ученика; 

 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Бог ствара свет и човека – 7 

Бог нас воли – 7 

Заједница Бога и света кроз човека– 

6 

Литургија – преображени свет – 7 

Човек и природа - 6 

 Евалуација – 1+1 
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VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

 

21. Све чека на 

љубав човека 

22. Чувамо дарове 

Божије љубави 

23. Стварање света 

у православној 

иконографији 

24. Икона света 

створеног за 

мене 

 

• Ученицима пружити 

неопходно знање да 

разумеју да је човек 

одговоран за очување 

природе; 

• Омогућити ученицима да 

увиде на које све 

начине људи данас 

уништавају природу, тј. 

да увиде да загаёење 

природе потиче од 

човека; 

• Омогућити ученицима да 

разумеју да је човек 

позван од Бога да брине 

о природи; 

• Упознати ученике са 
примерима изражавања 

љубави према природи; 

• Развијати код ученика 

скромност; 

• Установити обим и 

квалитет знања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса. 

Когнитивни аспект: 
• препознати личну одговорност за 

творевину; 

• увидити да се загаёењем наше 

околине, загаёује цео свет; 

• увидити да се на православним 

иконама стварања света и човека, 

приказује зависност природе од 

човека; 

• препознати представе које 

приказују догаёаје везане за стварање 

света; 

• уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса трећег разреда основне 

школе. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут на очување 

природе и своје животне средине; 

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

 Ученици ће бити подстакнути 

да уреде школски простор 

изабраним радовима везаним 

за стварање и очување света 

Поучне приче: 

 „Свети Власије 
благосиља 

животиње“ 

 „Игуман и медвед“ 

 „Необична лаёа“ 
(Свети Елије и 

крокодил) 

 „Свети Серафим и 
медвед“ 

 Песма „ Радуј се“ 
М. Одаловић 

 Израда иконе 
Израда стрипа 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Музичка култура 

5. Ликовна култура 

6. Граёанско васпитање 



3.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе и учења Граёанског 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.  

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– својим понашањем 

показује да прихвата 

различитост других; – 

препознаје у свом окружењу 

примере неједнаког 

поступања према некој 

особи или групи на основу 

неког њиховог личног 

својства; – се понаша на 

начин који уважава 

сопствене и туёе потребе, 

права и осећања у 

свакодневним ситуацијама; – 

препознаје примере 

солидарности у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; – укаже 

вршњацима на особе или 

групе у свом окружењу 

којима је потребна помоћ и 

подршка; – објасни разлику 

измеёу саосећања, 

солидарности и сажаљења на 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Сви 

различити

, а сви 

равноправ

ни 
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Различитост 

Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по полу, 

узрасту, вери, националности, образовању, интересовању). 

Различитост као богатство једне друштвене заједнице. 

Отвореност и затвореност за различитости. 

Различитости у нашој локалној заједници. 

Равноправност мушкараца и жена 

Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и могућности. 

Дечаци и девојчице – сличности и разлике, иста права и 

могућности. 

Осетљиве друштвене групе 

Групе којима је услед специфичних разлика потребна додатна 

подршка како би имале исте шансе и могле равноправно да се 

укључе у живот заједнице и остваре своје потребе и права. 

Стереотипи и предрасуде 

Упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога (сви дечаци су, све девојчице су, сви 

Роми су). Негативно мишљење појединаца о некоме ко се не 

познаје довољно. Стереотипи и предрасуде као основ за 

дискриминацију. Дискриминација 

Неједнако поступање према особи или некој групи на основу 

неког њиховог личног својства (пол, узраст, вера, националност, 

образовање, инвалидитет), што за последицу има нарушавање 

Природа и 

друштво,  

Српски 

језик,  

Ликовна 

култура,  

Музичка 

култура. 
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датом примеру; – укаже на 

упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога 

на приказаним примерима; – 

наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које брину о 

потребама и правима 

граёана, посебно деце; – 

наведе шта би волео да има у 

својој локалној заједници 

што сада недостаје; – тражи 

помоћ у ситуацијама кршења 

својих или туёих права; – 

наведе једно удружење 

граёана у свом окружењу и 

опише чиме се бави; – 

опише на које све начине 

деца његових/њених година 

могу да брину о својој 

локалној заједници; – 

пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу 

имати другачије мишљење; – 

испољава заинтересованост 

за сарадњу и учешће у 

групном раду; – заједно са 

 

 

 

 

 

ДЕМОКР

АТСКО 

ДРУШТВ

О Ја и 

други у 

локалној 

заједници 
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њихових права и достојанства. 

Једнако поступање према неједнакима као вид дискриминације. 

Етикетирање, ружни надимци као вид дискриминације. 

 

Локална заједница 

Место где граёани задовољавају највећи број својих потреба  и 

остварују највећи број својих права. 

Потребе и права које деца задовољавају у локалној заједници – за 

образовањем, здравственом заштитом, одмором, игром, 

учествовањем у спортским, кулурним и уметничким 

активностима. 

Комуналне услуге 

Услуге од општег интереса за све граёане локалне заједнице – 

водa, превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, паркови, пијаце, 

димничари. 

Институције и организације Локалне заједнице у области 

образовања, културе, здравља, спорта и рекреације, очувања 

околине, безбедности, верске организације. 

 Активности и допринос удружења граёана у локалној заједници. 

Наша локална заједница 

Брига наше локалне заједнице о потребама и правима својих 

граёана,. 

Брига наше локалне заједнице о деци различитих својстава (пол, 

узраст, сиромаштво, здравље). 

Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или глувим 

особама, родитељима са дечијим колицима или особама у 

инвалидским колицима (пешачки прелази, школа, дом здравља, 

продавница, превоз). 

Брига деце о својој локалној заједници – о отпаду, биљкама и 

животињама, споменицима културе, уметничким делима, 

потрошњи воде, пружање помоћи онима којима је то потребно. 

Удружење граёана у нашем окружењу некад и сад. 
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осталим ученицима 

учествује у проналажењу 

особа којима је потребна 

помоћ, у изради плана и 

реализацији акције, њеној 

промоцији и вредновању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕС

И У 

САВРЕМ

ЕНОМ 

СВЕТУ 

Снага 

узајамне 

помоћи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАН

СКИ 

АКТИВИ

ЗАМ 

Акција 

солидарн

ости у 

локалној 

Заједници 
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Солидарност 

Потреба узајамне бриге и одговорности меёу људима. Лажна 

солидарност. 

Разлика измеёу саосећања, сажаљења и солидарности. 

Примери акција солидарности у нашој локалној заједници (мобе, 

добровољно давање крви и хуманитарне акције за лечење 

болесних, СМС акције прикупљања новца). 

Ситуације у којима свакоме може бити потребна помоћ (болест, 

сиромаштво, ратови, поплаве, земљотреси, пожари, миграције). 

Медији као подршка солидарности. 

Волонтирање 

Добровољно ангажовање појединаца и група у пружању помоћи 

људима, животињама, биљкама. 

Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне помоћи, 

човекољубље и хуманост. Волонтерске акције ученика/ученица 

школе у локалној заједници (чишћење јавних површина, саёење 

биљака, помоћ старим људима, удомљавање напуштених кућних 

љубимаца). 

Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној заједници 

Планирање и извоёење акције солидарности у локалној 

Заједници  

Утврёивање коме је у заједници потребна помоћ. 

Одреёивање циља акције. 

Припрема плана акције – подела улога, договор о роковима, 

начину реализације. 

Извоёење и документовање акције –видео, фотографије, текстови 

Промоција акције на нивоу школе –приказивање другим 

одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити 

боље. 

Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, локална заједница, солидарност, волонтирање 
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3.10. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

  

Циљеви: 
- понашање ученика и развој хуманизације меёу људима  

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 

        

Исходи: Након обраде наставних садржаја ученик ће бити у стању да: 

-зна која су дечија права и схвата њихов значак 

- сагледа значај одржавања личне хигијене и хигијене свог окружења; 

-наводи разлике измеёу мушкарца и жене и схвата промене на телу у пубертету 

- схвата значај правилне и здраве исхране и примењује здрав начин живота 

- наведе које су најприсутније и најизраженије болести и како их спречити; 

- дефинише и  препозна дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање и адекватно реагује на ове појаве; 

- оствари комуникацију уз поштовање и уважавање других; 

- ради тимски и схвата своју улогу у тиму 

- сагледа последице порока (дрога, алкохол, дуван...) и примени мере заштите од ризичног понашања и болести зависности; 

- примени методе организовања рада за дужи временски период, као и методе и технике ефикаснијег и правилнијег учења; 

- сагледа животно окружење и начине и методе које би допринеле бољем очувању животне средине, развијењем и надградњом 

еколошке свести; 
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Наставна тема 

Број часова 

Време 

реализације 

Меёупредметне 

компетенције 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
б
р
ад
а 

р
ад
и
о
н
и
ц

е 

С
и
ст
ем
ат

и
за
ц
и
ја

 

Е
в
ал
у
ац
и
ј

а 

Ук

упн

о 

 

Подстицање договора и 

сарадње 
/ 3 - - 3 IX 

Компетенције учеана, 

комуникације, 

сарадња 

Разговор 

Радионица, 

Писање,  

Индивидуални 

подстицај, 

Аналитичко-

синтетичка, 

Истраживачка, 

  

Наставни програм 

Постер 

Слике 

Цртежи 

Панои 

Пак-папир А4 

Фломастер 

Бојице 

Селотејп 

Картице 

Игрице 

Гугл учионица 

Платформе за 

комуникацију 

Јутјуб 

Презентација 

Посматрање 

Разговори 

Белешке 

Продукти дечјих 

активности 

Домаћи задаци 

Задовољство ученика 

на часу 

Дечја права и обавезе / 3 - - 3 IX, X,XI 

- Компетенције 

учеана, комуникације,  

сарадња 

Учење 3 4 - - 7  XII, I,II 

Компетенције учеана, 

комуникације,  

сарадња - 

 

Понашање ученика 2 5 -  7 II,III,IV 

Компетенције учеана, 

комуникације,  

сарадња - 

 

Хигијена и здравље 2 4 -  6 V,VI 

Компетенције учеана, 

комуникације,  

сарадња - 

 

Адаптације на школу и 

социјална интеграција 
/ 5   5  

     

Развијање и неговање 

људских вредности 
1 4    5  

укупно 8 28 - - 36   

Међупредметна повезаност: Сви наставни предмети трећег разреда. 

Упутство (начин) остваривања програма: 
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1) Креативне радионице – чији је основни циљ подстицање и развијање дивергентног изражавања у најширем смислу те речи; посебно су 

популарне драмске, ликовне, песничке... 

2) Едукативне радионице – чији је основни смисао сазнање у најширем смислу речи; могу се издвојити 3 подгрупе: а) когнитивне радионице или 

едукативне радионице у ужем смислу – чији је циљ стицање конкретних знања и вештина, али и усмеравање и подстицање неких базичних 

когнитивних процеса (расуёивање, стицање стратегија учења и памћења, артикулација сопственог мишљења, аргументовање властитог става, 

децентрација, планирање...); 

б) превентивне радионице – чији је циљ примарна ментално-хигијенска превенција; оне су усмерене на развој личности, идентитета, изражавање 

емоција; ове радионице су едукативне јер им је циљ стицање неких знања и увида – у овом случају то су сазнања о себи и другима, односима са 

другима и слично; 

в) радионице са основним циљем развијања социјалних вештина (конструктивно решавање сукоба, социјалне вештине управљања групом и сл.), 

заправо обједињују претходне две подврсте – едукативне и превентивне; циљ ових радионица је да освесте неке опште комуникацијске 

феномене и законитости (вербалне, невербалне поруке, гласине, стереотипе, предрасуде), као и да утичу на разумевање конфликтних ситуација 

и усвајање стратегија за њихово решавање. 

 

Праћење и вредновање остварености програма:  

1. Процена напредовања на основу сваке активности и давање повратне информације. 

2. Оспособљавање и охрабривање ученика  да процењују сопствени напредак као и напредак других ученика. 

3. Регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности на свкаом наставном часу и у оквиру свеке активности.  

4. Упућивање ученика на саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може). 

5. Подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања.  

6. Приликом сваког вредновања активности потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој рад. 

7. Организација заједничких активности ученика одељења: приредбе, изложбе, трибине...  
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ - 3. разред 

Тема 
Ред. 

број 
Садржај 

ТИП ЧАСА 

Подстицање 

договора и 

сарадње 

1. 
Представљање програма рада часа одељењског старешине, избор 

предстваника одељења 

радионица 

2. Подстицање јединстав и меёусобног прихватања  радионица 

3. Стварање позитивне климе у одељењу радионица 

Дечја права и 

обавезе 

4.  Чување школске имовине радионица 

5. Сви смо исти, а ипак различити радионица 

6. Буквар дечјих права радионица 

Учење 

7. Различите технике учења обрада 

8. Увежбавање различитих техника учења радионица 

9. Колико смо мотивисани за учење радионица 

10. План учења обрада 

11. Подстицање смисленог учења обрада 

12. Како постићи бољи успех радионица 

13. Како постићи бољи успех радионица 

Понашање 

ученика 

14. Није тешко бити фин радионица 

15. Створимо „Миран кутак“ радионица 

16. Гашење сукоба „ја“ порукама обрада 

17. Гашење сукоба „ја“ порукама радионица 

18. Сузбијање насиља радионица 

19 Тегла пуна врлина радионица 

 20. 
Развијање свести о сексуалноцти, разликама измеёу полова и 

њиховој једнакости о поштовању личности 

обрада 

Хигијена и 

здравље 

21. Општа и лична хигијена обрада 

22. Потреба за одмором, релаксацијом и спавањем радионица 

23 Здравствена нега и употреба лекова обрада 
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24. Болести зависности радионица 

25. Здрава храна радионица 

26. Здрава храна радионица 

Адаптација на 

школу и 

социјалана 

интеграција 

27. Радујемо се Новој години радионица 

28. Припрема за обележавање Дана школе радионица 

29. Среёивање учионице радионица 

30. Дан шале-1.април радионица 

31. Припреме и прослава завршетка школске године радионица 

Развијање и 

неговање људских 

вредности 

32. Помоћ старијим особама радионица 

33. Односи у породици обрада 

34. Односи са пријатељима радионица 

35. Научимо да пружамо помоћ другима када је то потребно радионица 

36. Меёуодељењска такмичења радионица 
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3.11. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

Наставна тема 

Број часова 

Време 

реализаци

је 

Меёупредметне 

компетенције 

Активности, 

методе, 

облици 

Средства 
Евалуација и 

самоевалуација 

О
б
р
ад
а 

П
о
н
ав
љ
ањ

е 
/ 
 

у
тв
р
ё
и
в
ањ

е 

С
и
ст
ем
ат
и
за

ц
и
ја

 

Е
в
ал
у
ац
и
ја

 

Укупн

о 

1. КЊИЖЕВНОСТ / 6 / / 6 т.г. 

Компетенција 

за учење 

Решавање 

проблема 

Комуникација  

Рад са  

подацима и 

информација  

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Eстетичка 

компeтенција 

Предузимљиво

ст 

Предузетничка 

компетенција 

Разговор 

Метода 

читања 

Метода 

писања 

Графички 

радови 

Проблемска 

Истраживање 

Демонстратив

на 

Фронтлни, 

групни, 

индивидуални, 

тандем 

Писани 

материјали и 

извори 

Слике 

Фотографије 

CD, DVD 

Филмови 
Рачунар 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

реализација пројеката 

продукти дечијих 

активности 

домаћи задаци 

2. ЈЕЗИК / 8 / / 8 т.г. 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
/ 4 / / 4 т.г. 

Укупно годишњи 

фонд 
/ 18 / / 18 
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Међупредметна повезаност: 
      Ликовна култура, Природа и друштво, Математика, Музичка култура 

Упутство остваривања програма:  

Праћење и вреднвање наставе и учења: 

        Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. Акценат би требало да 

буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. Током процеса наставе и учења учитељ континуирано 

и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, 

како би била подстицајна за даље напредовање ученика. 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.   

1. Иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад.  

2. Процена напредовања на основу сваке активности и давање повратне информације. 

3. Оспособљавање и охрабривање ученика  да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

4. Регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности на свкаом наставном часу и у оквиру свеке активности.  

5. Упућивање ученика на саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може). 

6. Подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања.  

7. Вредновање остварености исхода и  процеса и продуката учења. 

8. Усклаёивање нивоа циљева учења и начине оцењивања у циљу објективног вредновања и вредновања у функцији учења.. 

9. У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања.  

10. 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).  

11.  Комбиновање различитих  начина оцењивања уз сагледавање слабих и јаких страна сваког  ученика.  

12. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење.  

13. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

14. Континуирана анализа резултата вредновања постигнућа ученика у циљу унапреёења  наставне праксе.  

15. Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 

16. У случају потребе за реализацојом образовно – васпитног рада учењем на даљину настава  мора бити реализована уз употребу платформе за 

учење. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Наставна тема 

Број часова 

Време 

реализаци

је 

Меёупредметне 

компетенције 

Активности, 

методе, 

облици 

Средства 
Евалуација и 

самоевалуација 

О
б
р
ад
а 

П
о
н
ав
љ
ањ

е 
/ 
 

у
тв
р
ё
и
в
ањ

е 
С
и
ст
ем
ат
и
за

ц
и
ја

 

Е
в
ал
у
ац
и
ја

 

Укупно 

1. БРОЈЕВИ / 14 / / 14 т.г. 

Компетенција за 

учење 

Решавање проблема 

Комуникација  

Рад са  

подацима и 

информација  

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Eстетичка 

компeтенција 

Предузимљивост 

Предузетничка 

компетенција 

Разговор 

Метода 

читања 

Метода 

писања 

Графички 

радови 

Проблемска 

Истраживање 

Демонстратив

на 

Фронтлни, 

групни, 

индивидуалн

и, тандем 

Писани 

материјали 

и извори 

Слике 

Фотографи

је 

CD, DVD 

Филмови 
Рачунар 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

реализација 

пројеката 

продукти дечијих 

активности 

домаћи задаци 

2. ГЕОМЕТРИЈА / 3 / / 3 т.г. 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ / 1 / / 1 т.г. 

Укупно годишњи 

фонд 
/ 18 / / 18 

  

 

 

Међупредметна повезаност:  

Ликовна култура, Музичка култура, Природа и друштво, Српски језик 

Упутство остваривања програма: 
       према Правилнику о програму наставе и учења за 3.разред основног образовања и васпитања(!Службени гласник РС“-Просветни гласник)-, 

бр.5/19 
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Праћење и вреднвање наставе и учења: 

        Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. Акценат би 

требало да буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. Током процеса наставе и учења 

учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за даље напредовање ученика. 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.   

1. Иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад.  

2. Процена напредовања на основу сваке активности и давање повратне информације. 

3. Оспособљавање и охрабривање ученика  да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других 

ученика. 

4. Регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности на свкаом наставном часу и у оквиру свеке активности.  

5. Упућивање ученика на саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може). 

6. Подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања.  

7. Вредновање остварености исхода и  процеса и продуката учења. 

8. Усклаёивање нивоа циљева учења и начине оцењивања у циљу објективног вредновања и вредновања у функцији учења.. 

9. У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања.  

10. 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).  

11.  Комбиновање различитих  начина оцењивања уз сагледавање слабих и јаких страна сваког  ученика.  

12. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење.  

13. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  

14. Континуирана анализа резултата вредновања постигнућа ученика у циљу унапреёења  наставне праксе.  

15. Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 

16. У случају потребе за реализацојом образовно – васпитног рада учењем на даљину настава  мора бити реализована уз употребу 

платформе за учење. 

 



221 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

  ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, 

наставници итд.) 

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – 

садашњост – будућност) 

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 

12) Превозна средства 

13) Временске прилике 

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; 

пригодне традиционалне и модерне песме) 

15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (роёендани, 

празници) 

16) Слободно време – забава, разонода, хобији 

17) Исхрана и гастрономске навике 

18) Путовања 

19) Мода и облачење 

20) Спорт 

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања 

и опхоёења 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

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

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

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

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

у основи комуникативан али се примењује и текстуална метода. На почетном нивоу Велики део садржаја се увежбава на занимљив 

начин кроз индивидуални и групни рад или рад у пару кроз вежбања и физичке активности. 

 



222 

3.12. ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ДОДАТНА МАТЕМАТИКА 

Циљ учења 

предмета/изборног 

програма / активности 

 

Да ученици овладају рачунским операцијама природних бројева прве хиљаде, савладају разне 

просторне геометријске фигуре и тела, да знају да израчунају обим троугла, квадрата и 

правоугаоника, да путем рачуна мере масу, дужину . 

Исходи учења 

По завршетку разрда ученик ће бити у 

стању да: 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ (назначити и корелацију са 

другим предметима) 

 

 

Скуп природних бројева 

 

Занимљиви текстуални-програмски 

задаци 

 

 

 

 

 

 

Геометријске фигуре и тела 

 

 

 

 

 

 

Бројеви прве хиљаде.  

Сабирање и одузимање (усмени и писмени 

поступак).  

Множење једноцифреним бројевима и 

бројем 10 .  

Својства рачунских операција (изражена 

формулама). Изрази са више операција 

(бројевни изрази и изрази са променљивом). 

Једначине и неједначине у скупу N. 

Разломци и једнакост разломака. 

Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 

Мерење масе (kg, g, t).  

Мерење дужине (mm, km).  

Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). 

КОРЕЛАЦИЈА: 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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Природа и друштво 

Образовни стандарди 

 

За додатну наставу нису прописани стандарди 

Кључни појмови садржаја 

 

 

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма 

Часови ће се реализовати са мањом групом ученика. 

У наставном процесу неопходно је комбиновати 

– методу разговора (дијалошку); 

– методу демонстрације (показивања);  

Облици рада који се примењују јесу фронтални и индивидуализовани . 

Ученици ће учествовати на математичким такмичењима која се организују у току године. Такмичење 

које организује МПНТР и ,,Мислиша”,такмичење Друштва математичара Србије. 

Упутство за формативно и 

сумативно оцењивање 

ученика 

Додатна настава се не оцењује. 

Начин прилагоёавања 

програма за ИОП1 

За ученика/цу (уписати иницијале и одељење)______________: 

 

Начин прилагоёавања 

програма за ИОП2 

За ученика/цу(уписати иницијале и одељење)_______________: 

 

Напомене  
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 4.
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

4.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 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. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Комуникативна компетенција,  

компетенција за учење,  

компетенција за сарадњу,  

естетичка компетенција,  

дигитална компетенција,  

решавање проблема. 

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; 

– одреди тему, редослед 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

80 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

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 

 Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија 

Ликовна кулрура 

Музичка култура 

Природа и друштво 
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догаёаја, 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; 

– изражајно рецитује песму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

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: Меёед, 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 доёе 

Дејан Алексић: Слава Научнопопуларни и 

информативни текстови (из књига, 

енциклопедија и часописа за децу) 

● о нашим знаменитим књижевницама, 
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и чита прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– усвоји позитивне људске 

вредности на основу 

прочитаних књижевних 

дела; 

– повеже граматичке појмове 

обраёене 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 

значења, а различитог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

          

11. 

  

12. 

13. 

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 

Момо Капор: Сања 
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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 

 

 

 

 

 

 

14. 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. 
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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 

обраёених дела (нпр. Ружно Паче...); 

устаљена и посебно наденута имена животиња; 

називи институција, предузећа и установа, 

манифестација; 

устаљена имена историјских догаёаја и 

личности (усклаёено 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.). 

 

Писање вишечланих бројева. 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

50 часова 

 

 

 

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 меёу 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 унапреёивања језичке 

културе. 

 

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, 

сценско приказивање драмског/драматизованог 

текста и сл. 

 

Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва 

три модела); 



231 

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: одреёивање 

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:  

КЊИЖЕВНОСТ 

 

У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања књижевних текстова са разумевањем, подстицати 

љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус и неговати истрајност у читању и доживљавању књижевног 

дела. У разговору са ученицима треба неговати способност ученика да опишу доживљај прочитаних књижевних дела, изнесу мишљење 

о њима, да разумеју најразличитије особине и поступке ликова и донесу суд о њиховим поступцима и особинама, као и о различитим 

догаёајима у тексту. Читање захтева време, истрајност и посвећеност, а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља 

учења. Посебно је важно што књижевност код ученика развија емпатију, тиме што се ученици уживљавају у естетски свет дела и 
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емотивно га проживљавају. Настава књижевности јача национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање своје књижевности 

и културе, као и књижевности и културе других народа. 

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима – поезија, проза, драмски текстови за децу и обогаћена избором 

научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део школске лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном 

националном корпусу, али и репрезентативних дела за децу из светске књижевности. Домаћа лектира обухвата значајна поетска и 

прозна дела дечје књижевности. Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова за домаћу лектиру (предлози за 

читање). Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту ученика. Поред дела из белетристике, програмом се подстиче и 

упознавање ученика са нашим знаменитим списатељицама, уметницама, научницама које су оставиле значајан траг у српској култури; 

са природним лепотама и културним знаменитостима Србије; са занимљивим пределима, народима, обичајима у свету, са правилима 

лепог понашања у породици и школи, кроз избор научно-популарних текстова из књига, енциклопедија и часописа. У допунски 

корспус лектире уведена су бројна савремена књижевна дела за децу, која су по својој мотивској или тематској сродности блиска 

ученицима. Циљ је био да се пружи могућност ученицима и учитељима да се обрадом таквих дела развија имагинација и емпатија, 

чиме се богати читалачко искуство ученика и осавремењује приступ у настави. Текстови из допунског дела лектире могу да послуже 

учитељу и при обради наставних јединица из граматике, као и за обраду и утврёивање садржаја из језичке културе. Дела која неће 

обраёивати, наставник треба да препоручи ученицима за читање у слободно време. Током обраде књижевних текстова ученици 

развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају своје ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да 

износе своје ставове и образлажу их примерима из текста. При тумачењу текстова из школске и домаће лектире треба разликовати 

књижевне врсте: шаљиву народну песму, басну и причу о животињама, приповетку, роман за децу и драмски текст; одредити тему, 

редослед догаёаја, време и место дешавања у прочитаном тексту; именовати позитивне и негативне особине ликова; уочити битне 

појединости у описима бића и природе; уочити природу ху- мора у књижевном тексту и разумети идеје књижевног дела. Ученик треба 

да уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа, рима и ритам), запази персонификацију у књижевном делу и разуме њену улогу; 

разликује описивање, приповедање и дијалог у књижевном делу; прави разлику измеёу приповедања у 1. и приповедања у 3. лицу у 

књижевном тексту; уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, шаљив) и уочи супротстављеност лица у драмском тексту. 

Развијање књижевних појмова код ученика не подразумева учење дефиниција, већ именовање и описно образлагање појма и уочавање 

улоге одреёеног појма у књижевноуметничком тексту. Књижевни појмови се најпре уочавају у одговарајућем тексту, а затим се тумачи 

њихова функција. Приликом обраде лирских, епских и драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких 

активности које настају поводом дела (изражајно рецитовање лирске песме, читање прозног текста интерпретативно, сценски наступ – 

извоёење драмског текста, драмска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе и филмова за децу, снимање и 
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коментарисање драматизованих одломака). Часови књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима 

и ученицима могу бити од велике помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно и интерпретативно назују изабране 

текстове. Такоёе, у наставу треба увести разноврсне стваралачке активности којима се врши систематизација обраёених садржаја (игре 

асоцијација, креативне слагалице, интерактивни задаци и квизови). Књижевна дела која су доживела позоришно извоёење или 

екранизацију могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике измеёу књижевне и позоришне/филмске (адаптиране, 

измењене) фабуле и сценског израза (народна бајка Пепељуга и Поповићева драма Пепељуга, екранизација бајке Ружно Паче, романа 

Леси се враћа кући, Аутобиографије, Пипи Дуга Чарапа), чиме ученици упознају природу различитих медија и развијају своју медијску 

писменост. Путем упоредне анализе филма и књижевног дела, ученици ће увидети да је филм независно уметничко остварење, као и да 

је књижевни текст инспиративан предложак за ново, оригинално уметничко дело. Корелативност је омогућена адекватним 

комбиновањем обавезних и изборних дела. Исти текст може се повезивати са другима на различите начине, према различитим 

мотивима или основном тону, у склопу пројектне наставе, која се базира на исходима, а не на садржајима учења. Меёупредметну 

повезаност учитељи успостављају, пре свега, са наставом природе и друштва, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и 

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

у школи. 

 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици овладавају граматичким и правописним правилима стандардног српског језика која ће примењивати у 

писаној и говорној комуникацији. 

Граматика 

Како би се приступило усвајању нових садржаја, неопходно је да се добро утврде знања из морфологије: врсте речи и њихове 

граматичке категорије. У оквиру нових садржаја потребно је на примерима показати да неке речи мењају облик, а неке не (ту се пре 

свега подразумева промена именица, заменица и придева по падежима, и глагола по временима). Важно је да ученици уоче речи које не 

мењају свој облик (ту пре свега мислимо на прилоге који немају компарацију, предлоге, везнике и типичне речце, без навоёења 

њихових назива). Пре увоёења нових садржаја из синтаксе треба обновити знања о реченици и разликовању различитих врста реченица 

по облику и значењу. У четвртом разреду уводи се појам реченичних чланова и појам службе (функције) речи у реченици. Служба 
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субјекта усваја се на примерима именица и личних заменица. Треба јасно указати наразликовање врсте речи (именица, заменица) и 

службе (субјекат). Глагол као врста речи јавља се у служби предиката. Усвајање предиката треба започети са примерима глагола у 

презенту, а затим са примерима глагола у прошлом и будућем времену, уз указивање на разликовање простих облика у садашњем и 

сложених у прошлом и будућем времену. Посебно треба истаћи примере типа Дечак је јуче читао (када помоћни глагол није уз нелични 

глаголски облик). Именице поред службе субјекта могу имати и службу објекта. На јасним и неспорним примерима објаснити појам 

објекта (нпр. Дечак чита књигу.). Уз обраду објекта може се указати и на промену облика речи (књига: књигу). Атрибут треба 

објаснити преко примера када је придев уз именицу, у оквиру групе речи са службом субјекта или објекта (не у оквиру прилошких 

одредаба). Кроз примере треба показати да у служби субјекта, објекта и прилошких одредаба за место, време и начин могу бити речи и 

групе речи. Усвајање реченичних чланова треба да иде постепено од најједноставнијих примера ка сложенијим. Прво се дају примери 

са једном речи у служби субјекта/објекта, а затим групе речи у истој функцији. Уз усвајање нових садржаја потребно је стално 

указивати на разликовање врста речи и њихове службе (функције) у реченици. У претходним разредима обраёен је први и други модел 

управног говора тако да је неопходно направити систематизацију, а затим увести и трећи модел. Неопходно је моделе управног говора 

повезати са правописним правилима и употребом знакова навода и запете. Наставу граматике треба повезивати са наставом 

књижевности тако што књижевни текстови из програма могу послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе 

врста речи у реченици, службе речи у реченици и различитих врста реченица по облику и значењу. Примери треба да буду једноставни 

за анализу. Учитељ може и да прилагоди текст, тако да примери буду типични. 

Правопис 

Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз усвајање нових садржаја, и то 

путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченице и краћих текстова. Писање имена становника држава и 

насеља, имена улица и тргова, назива институција, предузећа и установа, манифестација, као и писање устаљених имена историјских 

догаёаја и историјских личности потребно је повезати са наставом предмета Природа и друштво. Писање имена из уметничких дела и 

писање имена животиња потребно је повезати са наставом књижевности и обрадити на основу примера из обраёених дела (нпр. Ружно 

Паче, Пипи Дуга Чарапа, Леси и сл.). Писање речце ли обраёено је у другом разреду, а сада се уводе и мало сложенији примери. Због 

честе погрешне употребе пожељно је посебно указати на разликовање скраћеног упитног облика је ли (је л’) и узрочног везника јер 

(честе грешке: Јер имаш оловку? уместо Је л’ имаш оловку? и сл.). Писање предлога са уз заменице обрадити само уз типичне примере 

са мном, с њом, с тобом и сл. Писање вишечланих бројева треба повезати са наставом математике. Систематизација знања из 

правописа најбоље се постиже вежбањем на тексту, исправљањем грешака у тексту, диктатима и сл. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на усавршавање језичкоизражајних средстaва код ученика, односно на 

развијање, богаћење и унапреёивање њихове језичке способности. Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. 

Наставни рад у овој области реализује се у садејству са другим двема областима: са језиком и књижевношћу, али и кроз самосталне 

наставне јединице. Ваљано усмено и писмено изражавање омогућава ученику да успешно учи и савлада и друге школске предмете. 

Основни облици усменог и писменог изражавања (препричавање, причање, описивање) представљају темељне програмске садржаје за 

усавршавање и неговање језичке културе ученика. У четвртом разреду требало би подстицати ученике да препричавају, причају и 

описују и на сажет и на опширан начин како усмено, тако и писмено. Препричавање је један од најпопуларнијих облика усменог и 

писменог изражавања у млаёим разредима основне школе. Да не би постало импровизовано, свако препричавање мора да има свој циљ 

и планско усмеравање. Унапред би требало да се зна које ће садржаје ученик препричавати у наставним околностима. Избор треба да 

обухвати различите врсте текстова/садржаје. Потребно је усмеравати ученике како да одаберу чињенице, како да одвоје главно од 

споредног и мање битног и како да следе хронолошки ток садржаја. Потом, требало би водити рачуна о томе да се препричавају само 

они садржаји који испуњавају програмске захтеве и који су ученицима претходно протумачени/анализирани, предочени, објашњени. 

Будући да у четвртом разреду настава језичке културе усложњава и повећава захтеве на плану овог облика изражавања ученика, 

требало би их подстицати, измеёу осталог, да препричавају текстове/садржаје у целини и по деловима, али имајући у виду план 

препричавања. Потребно је и вредновати препричавање, тј. упутити ученике на мање или више успеле сегменте овог облика 

изражавања. Причање представља стваралачко изражавање без обзира на то да ли је у питању стварност или фантазија, тј. да ли је реч о 

репродуковању неког доживљаја, догаёаја и замишљеног садржаја (из света дечије маште). Најчешће се почиње са причањем 

доживљаја, па потом догаёаја. За причање је потребан посебан интелектуални напор и развијеност језичке компетенције на одреёеном 

нивоу што ће се одразити на избор тематске граёе и њених значајних појединости и на начин језичког уобличавања свих структурних 

елемената приче. Потребно је указати ученицима да могу слободније да износе личне доживљаје, ставове, да буду маштовити и 

оригинални, да се емоционално и сликовито изражавају. Требалo би водити рачуна о поштовању основних методичких начела која се 

односе на организацију овог вида језичког испољавања ученика: планирање, подстицање, усмеравање и вредновање. У четвртом 

разреду је посебно значајна корелација са садржајима из других двеју области (језика и књижевности), због чега би предност требало 

дати причању у дијалошкој форми, односно уношењу дијалога, управног говора у структуру казивања. Описивање јесте најсложенији 

облик језичког изражавања на овом узрасту. Меёутим, у мањој или већој мери, заступљено је у свакодневној комуникацији и зато је 

неопходно посветити му посебну пажњу. Због бројних узрасних ограничења у раду са најмлаёим ученицима, овој врсти језичког 

изражавања потребно је приступити одговорно и уз поштовање принципа наставне условности и поступности приликом постављања 
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захтева: оспособљавати ученика да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, упореёују, па тек онда дату предметност да мисаоно 

заокруже и језички уобличе. Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно 

књижевноуметничког), требало би стално усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти текстова која обилују описним 

елементима (опис односа меёу предметима, бићима и појавама; описивање природе, личности, књижевних ликова и сл.), јер су то и 

најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у језичком испољавању. Да би се ученици навикли да се клоне 

стереотипа при описивању, потребно их је подстицати да пишу о ономе што је њима блиско или што је на њих дубоко деловало. 

Циљеве и задатке ове врсте вежбања требало би постепено усложњавати – од једнолинијске дескрипције видљивог до промишљеног, 

аналитичког изражавања доживљаја стварности у којој ће бити истакнута самосталност и индивидуалност ученика. Стога се понекада 

описивање може комбиновати са методом разговора, графичким представљањем или са методом посматрања. Остали општи методички 

приступи овом значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и код препричавања и причања (од планирања, преко 

реализације планираних активности, до вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним садржајима какви су и 

усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). Обрада наставних садржаја који се односи 

на речи истог облика, а различитог значења и речи истог значења, а различитог облика, као и на устаљене језичке изразе требало би да 

се заснива на бројним примерима који су ученицима познати, јер би им помогли да боље разумеју и да употребљавају дате лексеме у 

спонтаној комуникацији, што би допринело обогаћивању њихове језичке продукције и унапреёивању њихове комуникативне 

компетенције. Изузетно је значајно да се ове лексеме и устаљени изрази не изучавају изоловано, изван контекста, већ је потребно 

указати ученицима на њихову функцију у стварној језичкој употреби. Требало би, измеёу осталог, разговарати са ученицима о 

посебним (стилским) ефектима које ове лексеме и фразеологизми имају у одреёеном тексту. Ово градиво би требало повезати са 

наставом књижевности, будући да књижевно дело обилује лексичким слојевима, којима се изграёује и књижевни и језички укус 

ученика. Наставној јединици Разгледница, честитка, писмо требало би приступити функционално. Требало би подстицати ученике да 

сами напишу разгледницу, честитку или писмо, али би им требало, најпре, предочити одреёена правила која се односе на ове облике 

писане комуникације. Пажњу би посебно требало усмерити на адресирање писма и разгледнице. Пожељно је повезати ово градиво са 

одговарајућим наставним јединицама из правописа. Помоћу књижевних и некњижевних текстова ученицима би требало указати на 

различите могућности употребе речи, синтагми и реченица у формалним/неформалним језичким ситуацијама, као и на промену 

њиховог значења у зависности од контекста. Током практичне наставе језичке културе ученицима би требало указати да је неопходно 

говорити онако како то захтева комуникативна ситуација и са њом ускладити језичке механизме. Изучавањем различитих врста 

текстова – линеарних и нелинеарних – кроз осмишљавање, организовање и реализовање бројних активности, код ученика би требало 

унапреёивати читалачку компетенцију. Посебно би их требало усмеравати на то да промишљају о текстовима, да их анализирају, да 
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језички исправно и јасно искажу своје мишљење о одреёеном тексту, као и да повезујући информације изнете у тексту, изведу 

закључак. Пожељно је код ученика подстицати стратегије које читалац користи у сусрету са текстом, као што су, на пример: 

проналажење информација; повезивање и интерпретирање; промишљање и евалуирање. Не занемарујући узрасне и индивидуалне 

карактеристике ученика, требало би их оспособити да примене знања и вештине које ће им омогућити да коректно реше проблемске 

ситуације у различитим контекстима у којима се читање одвија. Кохерентност представља значајно обележје текстуалне структуре и 

упућује на континуални карактер неког текста. Стога би у настави језичке културе требало оспособљавати ученике да правилно 

конципирају/структурирају текст/састав. На пример, требало би да састављају логички смислене текстове на основу задатих речи или 

да састављају текстове чија ће дужина бити ограничена. Такоёе, требало би их подстицати да осмисле више различитих почетака 

текста на исту задату тему или да осмисле више различитих завршетака наменски припремљеног и према захтеву прилагоёеног 

недовршеног текста; да успостављају нарушен хронолошки или смислени поредак у задатом тексту и слично. Свака од програмских 

вежби (правописне, језичке, лексичко-семантичке и говорне вежбе) планира се и реализује у наставном контексту у коме постоји 

потреба за функционалним усвајањем и функционалном применом датих језичких законитости и појава у новим комуникативним 

ситуацијама, као и потреба за утврёивањем, обнављањем или систематизовањем знања стеченог током наставе језика и наставе 

књижевности. Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност, али и дивергентно мишљење, због чега би их требало чешће 

примењивати у настави језичке културе. Потребно је да буду прецизно испланиране и детаљно организоване. Говорне вежбе су у 

функцији изграёивања доброг језичког укуса, елоквентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту адекватне могу бити 

следеће говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог текста и слично. Системска 

примена адекватних правописних вежби омогућава да теоријско правописно знање благовремено преёе у умење, као и да се стечена 

навика примене правописних правила испољи у практичној и спонтаној намени. Правописне вежбе представљају најбољи начин да се 

правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. У овом узрасту требало би примењивати просте правописне 

вежбе које су погодне за савлаёивање само једног правописног правила из једне правописне области. Приликом припреме правописних 

вежби требало би поштовати принцип поступности, систематичности, јединства теорије и праксе. Како би се успешније савладала 

програмом предвиёена правописна начела, погодне могу бити следеће 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). 

Врсте језичких вежби потребно је одабрати у контексту наставног садржаја. То могу бити допуњавање реченица предикатом у 

садашњем, прошлом и будућем времену; проширивање реченица; укрштене речи; асоцијације 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. Врсте ових вежби треба усагласити са 
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интересовањима ученика и наставним садржајима. Развијању смисла за прецизно изражавање и разумевање значења речи и израза 

доприносе различите вежбе, на пример: одреёивање значења устаљених израза; састављање речи на основу датог почетног и последњег 

слова; допуњавање низа речима које су повезане са датом речју. Писмени задаци представљају најсинтетичнији облик деловања у 

развијању језичке културе ученика и могу недвосмислено указати на ефекте наставе српског језика и књижевности у целини. У 

четвртом разреду ученици израёују два школска писмена задатка – један у првом и један у другом полугодишту. Оба писмена задатке 

требало би писати ћириличким писмом. Пожељно је да исправак првог писменог задатка ученици пишу ћириличким, a другог 

латиничким писмом. 

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. 

Српски језик – стандарди постигнућа на крају 4.разреда 

КЊИЖЕВНОСТ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме;  

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);  

1СЈ.1.5.3. одреёује главни догаёај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одреёује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту. 
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Средњи ниво 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;  

1СЈ.2.5.2. одреёује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице);  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;  

1СЈ.2.5.4. одреёује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе меёу ликовима у књижевноуметничком 

тексту; 1СЈ.2.5.5. уочава везе меёу догаёајима (нпр. одреёује редослед догаёаја у књижевноуметничком тексту);  

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога;  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе меёу догаёајима у тексту;  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст. 

ГРАМАТИКА 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);  

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица); 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.1. одреёује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и 

редне бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу;  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 

1СЈ.2.4.6. одреёује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне);  
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1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе). 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;  

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и 

правилно их употребљава. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.4.4. одреёује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени. 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

Oсновни ниво 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела воёења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике;  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;  

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења” или „скандирања”;  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања 

значајних делова или занимљивих детаља;  

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), добро распореёујући основну информацију и додатне информације;  
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1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање;  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју;  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице;  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком;  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе; 

 1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре;  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;  

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи);  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава;  

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.);  

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, роёендан), позивницу (за роёенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања, 

зимовања, екскурзије). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу);  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навоёењу 

туёих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ё, џ; правилно пише сугласник 

ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању;  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...);  

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима;  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагоёава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној); 1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање);  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке);  
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1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година роёења, адреса, 

телефон; школа, разред, одељење);  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и 

сложене;  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распореёује основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагоёава језичко-стилски израз типу текста;  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;  

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст); 1СЈ.3.3.6. издваја пасусе. 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, 

пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине (синонимија, парафраза), 

садржана у тексту; 

 1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);  

1СЈ.1.2.5. одреёује основну тему текста;  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;  

18 1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста;  

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли мусе допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност 

измеёу ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате. 

 

Средњи ниво 
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1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког 

акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије;  

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима 

текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле); 1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одреёује след 

догаёаја у тексту;  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу измеёу информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је 

приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму); 1СЈ.2.2.5. одреёује основни смисао текста и његову намену;  

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту;  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиёа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава меёусобну повезаност 

догаёаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.);  

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/ не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже са поступцима ликова;  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни; 1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за 

избор одреёене илустрације. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста;  

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ);  

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста и мишљења учесника у 

догаёају);  

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст;  

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм);  

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиёену намену (нпр. који од два текста боље описује дату слику, да 

ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.);  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догаёаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одреёен начин, или 

вреднује крај приче у односу на своја предвиёања током читања текста, или износи свој став о догаёајима из текста). 
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4.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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 

наслеёу. 

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.  

 

- разумеу једноставније описе 

предмета и места;  

1. Welcome 

back! 

Добродошли 

назад! 

Поздрављање и 

престављање; 

изражавање 

количина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Our new 

things 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

речи којима се именују предмети из учионицe; 

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

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА,ЛИКОВНА 

КУЛТУРА,ГРАЂАНСК

О ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 
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- 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 

измеёу 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. 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

способности у садашњости;  

- размене информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију;  

Наше нове 

ствари 

Описивање 

места и 

предмета; 

изражавање 

количина 

 

 

 

 

 

3. They’re 

happy now! 

Они су срећни 

сада! 

Исказивање 

потреба, осета 

и осећања. 

 

 

 

 

 

 

 

4. I can ride a 

bike! 

Умем да возим 

бицикло! 

Описивање 

способности у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

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. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ, 
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- 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 

измеёу вршњака у циљној 

култури и код нас. 

 

Исходи из тема 1, 2 и 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

садашњости; 

исказивање 

положаја у 

простору. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Review & 

Test 1 

Ревизија и 

тест 1 

 

Комуникативн

е функције из 

тема 1, 2 и 3. 

 

 

 

6. Have you got 

a milkshake? 

Да ли имате 

милкшејк? 

Изражавање 

поседовања; 

изражавање 

количина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

неодреёеног члана а / an; писмени опис 

способности. 

 

 

 

 

Језички сарджаје из тема 1, 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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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 измеёу школских 

предмета који се изучавају у ВБ 

и код нас.   

 

 

 

 

- 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;  

 

 

 

 

 

 

7. We’ve got 

English!  

Имамо 

енглески! 

Описивање 

распореда 

часова и места 

 

 

 

 

 

 

 

8. Let’s play 

after school! 

Хајде да се 

играмо после 

школе! 

Позив и 

реаговање на 

позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности; 

исказивање 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

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. 
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- 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 

 

 

Исходи из тема 6, 7 и 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније исказе 

за изражавање допадања / 

недопадања и реагују на њих; 

- изражавају допадање / 

недопадање уз најједноставније 

образложење;  

молбе, 

захвалности и 

извињења; 

описивање 

уобичајнеих 

радњи у 

садашњости 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Review & 

Test 2 

Ревизија и тест 

2 

 

Комуникативн

е функције из 

тема 6, 7 и 8. 

 

 

 

10. Let’s buy 

presents? 

Хајде да 

купимо 

поклоне! 

Изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- причу и садржај постера који се односе на тему; 

- писање кратког текста о свакодневним 

активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jезичке сарджаје из тема 6, 7 и 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи и изразе који се односе на роёенданске 

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 
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- изразе захвалност на 

једноставан начин; 

- разумеју и објасне сличности 

и разлике измеёу роёенданских 

поклона у циљној култури и 

код нас.   

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на хронолошко време;  

 

 

 

- разумеју и саопште 

једноставније исказе који се 

односе на хронолошко време;  

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

уобичајене радње у 

садашњости које се догаёају у 

одреёено време; размене 

информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

опишу уобичајене радње у 

садашњости које се догаёају у 

одреёено време; 

- разумеју и објасне сличности 

и разлике у свакодневним 

активностима током радног 

дана у циљној култури и код 

нас. 

 

 

допадања и 

недопадања и 

захвалности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. What’s the 

time? 

Колико има 

сати? 

Исказивање 

хронолошког 

времена; 

описивање 

уобичајених 

радњи у 

садашњости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

радње у садашњости које се 

сматрају сталним; размене 

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; 

12. Where does 

she work? 

Где онa ради? 

Описивање 

радњи у 

садашњости 

које се 

сматрају 

сталним 

 

 

 

 

 

 

 

13. Review & 

Test 3 

Ревизија и тест 

3 

Комуникативн

е функције из 

тема  

10, 11 и 12 

 

 

14.   It’s hot 

today! 

Данас је врућe! 

Описивање 

метеоролошког 

времена; 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

- 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 -  

- 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 
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- 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 измеёу вршњака у 

циљној култури и код нас. 

 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

тренутне радње у садашњости; 

исказивање 

једноставних 

предлога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  What are 

you wearing? 

Шта имаш на 

себи? 

Описивање 

људи; 

исказивање 

хронолошког 

времена. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  You’re 

sleeping! 

Ти спаваш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

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

- 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 
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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 

неколико везаних 

једноставнијих исказа; 

- разумеју једноставнија 

Опиисвање 

тренутних 

радњи у 

садашњости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Review & 

Test 4 

Ревизија и тест 

4 

Комуникативн

е функције из 

тема 14, 15 и 

16 

 

 

 

18.  Unit  13  –  

Look at all the 

animals! 

(Погледај све 

те животиње!) 

Описивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 догаёајима 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 

императив за изрицање правила понашања;  

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

средини речи и уочавају његову повезаност са 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, 
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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; 

- пронаёу, упореде и наведу 

сличности и разлике измеёу 

Робина Худа неке историјске 

личности / легенде у својој 

култури. 

 

Исходи из тема 18 и 19. 

бића и 

предмета; 

разумевање и 

исказивање 

једонставних 

упутстава и 

налога; 

исказивање 

припадања. 

 

 

19. 

Intercultural 

awareness 

Интеркултура 

Описивање 

традиционални

х догаёаја 

(празника) и 

легенди 

(личности). 

 

20. Revision 

Понављање  

Комуникативн

е функције из 

тема 18 и 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

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 упореёују и описују 

особине људи, предмета и животиња. 

 

- речи и изразе који се односе на теме;  

- кратке текстове који се односе на теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језички садржаји из тема 18. и 19. 
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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 

меёусобне сарадње; 

– говор наставника прилагоёен 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 одреёеним 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 одреёеним 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 прилагоёавати 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 увоёење 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. 
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4.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

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 
Корелац

ија 

 

– 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; 

– реши проблемски задатак користећи бројевни израз, 

једначину или неједначину; 

– процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 

– одреди вишеструке декадне јединице најближе 

датом броју; 

 

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). 

Једначине и неједначине у скупу N 0 . 

 

Разломци облика  (m, n ≤ 10). 

 

Српски  

језик 

Ликовна 

култура 
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– 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; 

– израчуна површину и запремину квадра и коцке; 

– реши проблемске задатке у контексту мерења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА  

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12;  

4 + 8) 

 

 

(28; 

 9 + 19) 

Упореёивање 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. 

 

Начин остваривања програма:  

Бројеви 

У четвртом разреду проширује се блок бројева на коме се ради, упознавањем природних бројева већих од 1.000 и формирањем 

појма скупа природних бројева N и скупа природних бројеваса нулом N0. Упознају се својства скупа N0: уреёеност, кардиналност, 

ограниченост са леве стране као и својства рачунских операција (замена места сабирака, здруживање сабирака, замена места чинилаца, 

0 као сабирак, 1 као чинилац, множење збира и разлике бројем, сталност збира и разлике). Бројеви се представљају у декадном запису 
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као збирови вишеструких декадних јединица (4 321 = 4 000 + 300 + 20 + 1) или збира производа једноцифрених бројева и декадних 

јединица (4 321 = 4 · 1 000 + 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1). Одреёује се месна вредност цифре у броју. Поступни развој појма броја подстиче се 

визуелним представљањем бројева на бројевној правој као и активностима одреёивања најближе (вишеструке) декадне јединице. Знања 

о рачунским операцијама даље се проширују писменим поступцима сабирања и одузимања, множења и дељења у скупу природних 

бројева, упознавањем поступака прво уз помоћ таблица месних вредности, а затим скраћеним поступцима са потписивањем. При 

увежбавању техника рачунања са вишецифреним бројевима треба водити рачуна о сврсисходности захтева и могућностима примене 

знања у реалним ситуацијама. Препоручљиво је да се брзина и сигурност у израчунавању збира и разлике бројева увежбава на 

примерима у блоку бројева до 1 000 000, а производа и количника на примерима множења, односно дељења (са и без остатка) највише 

двоцифреним бројем. Негује се и развија навика процењивања вредности израза и провере тачности рачуна. Ученике треба упутити да 

проверу тачности могу радити и калкулатором као и да могу користити апликације да би увежбали технике рачунања. Утврёују се 

својства операција која се изражавају реторички и симболички (формулама). Кроз примере ученицима се указује на функционалну 

примену својстава операција при рачунању. Поред утврёивања способности израчунавања вредности простих и сложених бројевних 

израза, код ученика се развија способност састављања бројевних израза и израза са променљивом на основу инструкција или 

математичког моделовања проблемске ситуације. Подразумева се познавање математичких термина (сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика, чинилац, дељеник, делилац, количник). Решавају се просте и сложене једначине (a × x ± b = c, a – b × x = c, x: a ± b 

= c, a – x: b = c, a: x ± b = c, a – b: x = c, a × (x ± b) = c, a × (b – x) = c, (x ± b): а = c, (а – x): b = c, a: (x ± b) = c, a: (b – x) = c) и просте 

неједначине (у којима су релацијски знаци <, >, ≤ или ≥) са решењима из скупа N0. Решавање једначина заснива се на познавању 

рачунских операција и њихове меёусобне повезаности. Ученици се упућују да утврде вредности које би могла имати непозната у 

неједначини и у том скупу утврёује се за које вредности непознате се добија тачна неједнакост. Решавање неједначина заснива се на 

таблицама или на решавању одговарајућих једначина и познавања функционалне зависности резултата рачунских операција од њених 

компонената. Решења се записују уз коришћење симбола Î, { и }. Разматрају се случајеви код којих неједначина има једно решење, има 

више решења или нема решења. Подстиче се навика провере решења и анализа „логичности“ решења с обзиром на природу проблема. 

Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуацијама је контекст за утврёивање и проширивање знања о својствима 

рачунских операција и развој способности математичког моделовања. Проблеми се задају у текстуалној форми, сликом, табелом или 

графиком (стубичастим дијаграмом и сликовним дијаграмом у коме један симбол може представљати више од једног објекта). У овим 

примерима, од посебног значаја је селекција значајних информација за решавање проблема и уочавање односа измеёу познатих и 

непознатих компоненти које се представљају помоћу математичког апарата, најчешће писањем одговарајућих израза, једначина или 

неједначина. Развија се способност и навика ученика да усмено и писмено образложе поступке решавања задатка уважавајући 
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чињеницу да често постоји више начина да се доёе до решења. Ученици се подстичу да користе различите методе решавања проблема, 

укључујући и визуелно представљање проблемске ситуације (нпр. метод дужи, метод правоугаоника). Важно је омогућити ученицима 

да решавају задатке који ће допринети даљем развијању математичко логичког мишљења и припреми за бављење појмом функције у 

наредним разредима. Зато су корисни задаци одреёивања следећег члана низа, уочавања и описивања правила на основу започетог 

низа, формирања низа на основу заданог правила, као и осмишљавања новог правила за формирање низа. Даље се развија појмовно 

разумевање разломка облика (m, n ≤ 10) анализом визуелних представа помоћу правоугаоних модела, кружног дијаграма и др. 

Упореёивање разломака заснива се на визуелним представама при чему се прво обнавља упореёивање разломака са једнаким 

имениоцима, а затим се раде случајеви упореёивања разломака са једнаким бројиоцима. Уочавају се еквивалентни разломци. Сабирају 

се и одузимају разломци са једнаким имениоцима, представљени визуелно, при чему се раде само случајеви код који је резултат мањи 

или једнак два цела. Упознаје се децимални запис бројева са највише две децимале у контексту мерења дужине. Поступци сабирања и 

одузимања бројева у децималном запису обухватају само једноставне случајеве бројева са истим бројем децимала код којих је збир 

цифара на истој позицији у бројевима који се сабирају или одузимају мањи од 10 (нпр. 1,3 + 0,2 = 1,5; 1,37 + 0,21 = 1,58 и 1,7 – 0,2 = 1,5; 

1,74 – 0,21 = 1,53).  

Геометрија 

Формирање геометријских идеја започето је, у првом разреду, посматрањем и описивањем предмета у реалном простору: 

полазећи од просторних облика познатих из свакодневног живота (коцка и лопта, квадар и ваљак, пирамида и купа), најпре су 

издвојени равни геометријски облици (круг, квадрат, правоугаоник, троугао), затим су издвојене линије којима су оивичени уочени 

облици и најзад тачке као пресеци линија. У четвртом разреду, заокружује се прва етапа учења геометрије анализом геометријских 

тела, заснованом на примени знања и вештина стечених учењем геометрије у ранијим разредима. Иако је пожељно обновити основне 

просторне облике, централно место ове теме заузимају квадар и коцка, будући да се исходи односе на ова геометријска тела. За 

успешно остваривање исхода, обраду нових садржаја треба да прати обнављање свих важних геометријских појмова из претходних 

разреда. Важно је повезати појмове фигура, линија, тачка редом са појмовима страна, ивица, теме, истаћи паралелност и нормалност 

меёу појединим ивицама квадра, односно подударност меёу наспрамним странама квадра. Својства квадра и коцке треба повезати са 

својствима правоугаоника и квадрата, илуструјући одговарајуће везе и на моделима квадра и коцке, и на њиховим мрежама. Наставни 

садржаји који се односе на геометрију простора веома су важни за интелектуални развој ученика. Разноврсним примерима и задацима 

треба стимулисати оријентацију у простору, просторну визуелизацију, мисаоно сагледавање простора и томе слично. Наведене 

способности посебно се унапреёују уочавањем веза измеёу просторних односа и одговарајућих равних репрезентација. Зато је 



259 

пожељно код ученика развијати вештину представљања геометријских тела цртањем одговарајућих слику у равни (слободном руком и 

геометријским прибором). Веома је важно да ученици коректно употребљавају пуне и испрекидане линије за приказивање видљивих и 

невидљивих ивица тела у односу на изабрани правац посматрања, као и да уочавају елементе (пре свега праве углове) који нису 

веродостојно приказани на равној слици. Цртање у квадратној или тачкастој мрежи погодно је да се ученицима предоче разни начини 

представљања квадра и коцке у зависности од правца посматрања. Развоју визуелне перцепције могу допринети задаци који се односе 

на тела састављена од коцки истих димензија и у којима се захтева бројање коцки и цртање фигура које се виде посматрањем тела са 

предње и задње стране, одозго и одоздо, слева и здесна. Довољно је посматрати тела сачињена од једноцифреног броја коцки. 

Савремена технологија пружа изузетне могућности да се једноставно и ефектно прикажу просторни односи, па зато интерактивни 

геометријски софтвери постају корисно средство у реализацији геометријских тема. На пример, када је реч о настави геометрије у 

четвртом разреду, препоручљиво је одговарајућим софтверским апликацијама генерисати разноврсне мреже квадра (коцке) и 

симулирати њихово склапање, приказивати слике истог тела из различитих праваца посматрања итд. Употреба софтверских апликација 

(нпр. за виртуелно састављање коцке) не сме да замени ниједну од традиционалних наставних активности (нпр. прављење модела 

коцке од картона), већ да буде додатак који ће допринети ефикаснијој реализацији наставног процеса. Треба имати на уму да за већину 

ученика самостална употреба неког софтвера представља додатно интелектуално ангажовање, па је неопходно унапред добро 

осмислити и припремити задатке у којима се захтева употреба софтверских апликација. Од ученика не треба очекивати вешту употребу 

софтвера, али је важно да уоче значај технологије и погодности које она омогућава. Веза измеёу геометрије и информатике може се 

остварити и задацима који су инспирисани једноставним програмима језика Лого: нпр. употребом наредби горе, доле, лево, десно, 

напред, назад описати путању „бубе-робота” из једног темена коцке у неко друго теме (при чему је пожељно истицати све могуће 

путање, тј. размотрити и комбинаторне аспекте проблема). Исходи и одговарајући садржаји у вези са темом Геометрија веома су 

значајни и у научно-техничком и уметничком образовању. Зато је важно успоставити везе са другим предметима. На пример, 

повезивање са ликовном културом може се остварити истицањем ликовних ефеката којима се дочарава просторност. Корелација са 

природом и друштвом могла би се остварити кроз дискусију о просторном планирању, архитектури и граёевинарству и одговарајућим 

занимањима, уз посебно истицање значаја прецизног цртања и прављења макета. Корисно би било са ученицима уопштено 

анализирати план и макету неке познате граёевине. Пожељно је реализовати и један пројектни задатак којим би се стимулисало 

функционално знање, повезивање и примена наученог. Пројектни задатак би могао бити прављење поједностављене макете учионице. 

Намештај у учионици би требало представљати у облику квадра, односно коцке. Пре израде макете треба обавити мерење просторије и 

намештаја и погодно изабрати размеру. 
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Мерење и мере 

Увоёењу стандардних мерних јединица за површину (mm2 , cm2, dm2, m2, a, ha, km2 ) треба да претходи обнављање мерења 

дужине и одговарајућих стандардних јединица мере, као и подсећање на концепт мерења површине геометријских фигура, који 

суученици упознали у трећем разреду без увоёења стандардних јединца. Важно је да ученици овладају претварањем мерних јединица 

из већих у мање и обрнуто, вишеименованих у једноименованеи обрнуто, као и упореёивањем величина датих у истим или различитим 

мерним јединицама. Неопходно је да ученици повежу идејупоплочавања правоугаоника подударним квадратима са формулом за 

израчунавање површине правоугаоника. У задацима треба по тенцирати правилан математички запис, прецизност и уредност приликом 

цртања и израчунавања. Реалним примерима треба развијати способност процене површина (просторија, станова, игралишта, парцела 

итд.) и њиховог меёусобног односа. Са практичног становишта веома су корисни задаци у којима треба израчунати површину фигуре 

која се једноставно може разложити на правоугаонике и квадрате. Овакви задаци су значајни и зато што непосредно повезују идеју 

поплочавања и примену формула за израчунавање површина. На њих се надовезује формирање појма површине квадра и коцке и 

долажење до одговарајућих формула. По аналогији са развијањем концепта мерења дужине и површине, уводи се појам запремине 

коцке и квадра и стандардне мерне јединице за запремину (mm3, cm3, dm3, m3 ). Формулу за израчунавање запремине квадра треба 

повезати са идејом попуњавања квадра истоветним коцкама. У оквиру теме Геометрија истакнут је значај задатака који се односе на 

тела састављена од истоветних коцки и у којима се захтева бројање коцки, односно цртање фигура које се виде посматрањем тела са 

предње и задње стране, одозго и одоздо, слева и здесна. Пожељно је неколико оваквих задатака урадити и у контексту мерења, при 

чему бројање коцки треба повезати са запремином тела, а површину тела повезати са збиром површина одговарајућих фигура које се 

виде из различитих праваца. Стандардне мерне јединице за запремину треба повезати са јединицама за мерење запремине течности (l, 

dl, cl, ml, hl), које су уведене у трећем разреду. Пожељно је поменуте везе илустровати пресипањем воде из боце од 1 l у коцку странице 

1 dm. Сипање воде из обичне кухињске мензуре може послужити за практично одреёивање запремине посуда. Тема Мерење и мере 

веома је важна за повезивање аритметичких и геометријских садржаја. Примене једначина треба илустровати погодним примерима и 

задацима у којима се примењују формуле за израчунавање површине и запремине. Поред тога, важно је подстицати и цртање 

геометријских репрезентација проблемских ситуација које се превасходно односе на аритметички контекст. Ово последње се посебно 

односи на примену тзв. Методе дужи и методе правоугаоника при решавању аритметичких задатака. 

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

радова, хеуристичка, текстуална. 
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Наставни облици рада 

 Индивидуални, фронтални, групни рад, рад у пару. 

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

презентације. 

МАТЕМАТИКА 

Наставна област Нивои постигнућа Стандарди 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

Основни ниво 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 

бројевној полиправој; 1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве 

хиљаде; 1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде; 1МА.1.1.4. уме да на основу 

текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом; 1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве 

хиљасе; 

 Средњи ниво 1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) 

и разуме декадни бројни систем; 1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју; 1МА.2.1.3. сабира и 

одузима, рачуна вредност израза; 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 1МА.2.1.5. уме да решава једначине;  

Напредни ниво 1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака; 1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и одузимања и уме да их примени; 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет; 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној 

форми; 1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом; 

Геометрија 
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 Основни ниво 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, права, 

полуправа и угао) и уочава меёусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност); 1МА.1.2.2. зна 

јединице за мерење дужине и њихове односе; 1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је 

дата мерна јединица; 1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица; 

 Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава меёусобне односе геометријских објеката у равни; 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине; 1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе; 1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и 

правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама; 1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када 

су подаци дати у истим мерним јединицама; 1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су 

подаци дати у истим мерним јединицама;  

Напредни ниво 1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање; 1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, 

квадрата и правоугаоника; 1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника; 1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 

површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама; 1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и 

квадра када су подаци дати у истим мерним јединицама; 

Разломци  

Основни ниво 1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак 1  ( ≤10 ) и препозна његов графички приказ; 1МА.1.3.2. 

уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине;  

Средњи ниво 1МА. 2.3.1. уме да препозна разломак 𝑎𝑏 ( b ≤10,𝑎 <b )када је графички приказан на фигури b делова; 1МА. 2.3.2. 

уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упореёује разломке облика 1  (n≤10); 

 Напредни ниво 1MA.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак а𝑏 ( b≤10,𝑎<𝑏); 1МА.3.3.2. зна да 

израчуна део 𝑎𝑏 (𝑏≤10,𝑎<𝑏) неке целине и користи то у задацима; 

Мерење и мере  
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Основни ниво 1МА.1.4.1. уме да изрази одреёену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним 

ситуацијама; 1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности ( l, dl, cl); 1МА.1.4.3. зна коју 

јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t ); 1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме; 

 Средњи ниво 1МА.2.4.1. уме да изрази одреёену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим 

ситуацијама; 1МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди 

временске интервале у једноставним ситуацијама; 1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање; 

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање; 1.МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у 

решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке;  

Напредни ниво 1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година, век) и уме да претвара из једне јединице 

у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама; 1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности; 

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе 
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4.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

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 

размештајем становништва, 

изгледом насеља и делатностима 

људи; 

– уважава националну и културну 

разноликост као основу за суживот 

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). Граёани Србије (права и 

обавезе, демократски односи и 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). 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна 

култура 
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свих граёана 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 уреёаје; 

– затражи помоћ уколико се суочи 

са непримереним садржајима у 

дигиталном окружењу; 

– идентификује и самостално 

раздваја смеше просејавањем, 

одливањем, 

цеёењем 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 

 

 

Човек – 

природно и 

душтвено 

Биће 

 

 

 

Материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошлост 

Србије 

 

 

6 часова 

 

 

 

 

 

13 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

часова 

 

 

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, 

цеёење, 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 

материјале). 

Ваздух – кисеоник као чинилац сагоревања. 

Опасност и заштита од пожара. 

 

 

 

 

Живот у далекој прошлости (долазак Словена на 

Балканско полуострво, области које су Срби 
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времена значајне историјске 

догаёаје 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.);  

– пронаёе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 

– повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

– сараёује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

– учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих. 

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; воёе 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). 

 

Начин остваривања програма:  

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и активности ученика 

При остваривању циља и предметних исхода предмета Природа и друштво мора се имати увиду да су садржаји, методе наставе и 

учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Концепт наставе засноване на процесу и исходима учења подразумева 

наставу чији превасходни циљ није преношење предметних садржаја, већ изградња и развој знања као основе на којој се развијају 

разноврсна умења. У том смислу, програм наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и 

неке друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, узрасним и развојним 

карактеристикама ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами 

себи циљ. Учитељ има значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика како 

би водио ученике ка остваривању датог исхода. Већина предметних исхода достиже се кроз непосредну истраживачку активност 
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ученика уз континуирану подршку и подстицај од стране учитеља. Пожељне су активности које омогућавају интеракцију са физичком 

и социјалном средином, јер доприносе спознавању света који окружује ученике, тако што се откривају односи и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситуација учења у којима ће доћи до 

изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета 

Природа и друштво су: 

– посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу (уочавање видљивих 

карактеристика); 

– илустровање појава и процеса из свакодневног живота – навоёење, показивање, објашњавање примера из природног и 

друштвеног окружења; 

– описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања; 

– процењивање – самостално одмеравање; 

– груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

– праћење – континуирано посматрање ради запажања промена; 

– бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања; 

– практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

– експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик; 

– истраживање – испитивање природних и друштвених феномена; 

– сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења; 

– стварање – креативна продукција; 

– играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација. 

Ради прегледности препоручени садржаји су дати у темама. Потребно је приликом тумачења исхода учења и препоручених 

садржаја у четвртом разреду имати у виду да се неки садржаји и одговарајући примери (првенствено они који се односе нa природно -

географске одлике и прошлост Србије) истражују и проналазе у просторном оквиру државе Србије. Тема Природнe и друштвене 

одлике Србије бави се распрострањеношћу природних и друштвених објеката и процеса у простору као и њиховом меёузависношћу. У 

претходним разредима ученици су овладали основним појмовима који се односе на природне објекте (рељеф, воде) и друштвене 

објекте (становништво, насеља, привредне делатности). Циљ наведене теме је да ученик примени усвојену појмовну апаратуру на 
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изучавање садржаја у оквиру територије Републике Србије. За достизање исхода који се односи на одреёивање положаја и границе 

Србије, положаја главног града и већих насеља на географској карти Србије, кључно је да ученик на географској карти сагледа 

простирање територије Републике Србије, да се упозна са основним садржајима који окружују њену територију (суседне државе, 

меёународне реке, итд.), као и да разуме појам и функцију границе, којом је дефинисана територија Републике Србије. За достизање 

исхода из ове теме неопходно је да ученик изврши класификацију природних објеката (облици рељефа – планине, низије, котлине и 

водни објекти – реке, језера, извори), именује их и позиционира на територији Србије. Методички приступ географској карти треба да 

се креће у правцу третирања карте као извора информација о Републици Србији, а не да карта буде „место” на коме ученици само 

показују задате географске појмове. Код ученика је важно да се развије осећај о потреби очувања и заштите појединих 

репрезентативних природних објеката. У оквиру друштвених објеката, примарно је да се упозна са бројем становника који живи на 

територији Србије као и са етничком структуром. За ученика је важно да спозна негативну динамику промене броја становника као и 

узроке који су довели до тога (негативан природни прираштај, исељавање, итд.). У погледу распореда становништва, важно је 

размотрити просторну поларизацију на релацији село – град и низијски – брдскопланински простори. За достизање исхода ове теме 

неопходно је указати на меёузависност одреёених природних објеката и процеса и човека. Та релација може бити позитивна, али и 

негативна. Пример позитивне интеракције је када одреёени природни садржаји стимулишу развој одреёених привредних делатности 

(пољопривреда и плодно низијско земљиште поред река) или позиционирање насеља на одреёеној територији. Негативни природни 

процеси такоёе утичу, тако што доводе до неповољних последица на одреёеним површинама. Као пример могу се узети простори који 

су изложени плављењу река и слично. Унутар ове теме, важно је подстицати ученике да уоче узајамна права и обавезе државе и 

граёана, као и да их препознају у правилима која регулишу односе у држави и обезбеёују једнака права свих њених граёана. Природни 

ресурси Србије (извори енергије, чиста вода, чист ваздух, плодно земљиште, руде, биолошки диверзитет) разматрају се у контексту 

њихове одрживе употребе која треба да обезбеди здрав живот ученика и будућих генерација. У том смислу, ученике је потребно 

подстицати да узму учешће у локалним акцијама заштите животне средине. Проблематика одрживог развоја третира се и кроз анализу 

декларација производа које ученици уобичајено користе, са циљем промовисања коришћења локалних производа, производа 

направљених од рециклираних материјала, као и кори- шћења обновљивих природних ресурса. Пуно разумевање концепта одрживог 

развоја могуће је тек на каснијем узрасту ученика, али је потребно да се континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ 

првенствено на нивоу развијања вредности, ставова и навика. На тај начин се утиче на развој ставова важних за опстанак и будућност. 

Тема Човек део природе, односно исходи учења и препоручени садржаји унутар ове теме, наставља континуитет упознавања ученика 

са људским телом, али и увоёење нових димензија у разматрању човека. У том смислу, садржаји о човеку се разматрају кроз три 

димензије: – Човек – природно, друштвено и свесно биће. Користећи сазнања стечена у претходним разредима о човеку, та сазнања се 
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сада разматрају као дуализам природног и свесног друштвеног бића, уз развијање одговорног односа коју свако људско биће има према 

самом себи, другим људима и окружењу. У том смислу потребно је организовати активности које подржавају суживот кроз: уважавање 

различитости, толеранцију, хуманост, солидарност, емпатију...– Промене у пубертету – физичке и промене у понашању. Акценат је на 

упознавању ученика четвртог разреда са основним физичким променама које могу уочити на сопственом телу и одговорном односу 

према сопственом здрављу. Ученици треба да схвате да су и промене у њиховом и понашању њихових вршњака такоёе последица 

пубертета, али да ове промене не могу да буду изговор за непримерено понашање према другима. – Дигитална безбедност је нови 

аспекти безбедносне културе који се уводи у четвртом разреду. Ова проблематика има две димензије. Прва се односи на количину 

времена које ученици проводе користећи дигиталне технологије (често науштрб физичке активности, учења, дружења), односно на 

оспособљавању ученика да планирају своје активности и време проведено уз ИКТ, узимајући у обзир последице које прекомерно 

коришћење информационо-комуникационих технологија може да донесе, како на физичко здравље, тако и на односе са другима. Друга 

димензија односи се на безбедносне претње у дигиталном окружењу, односно на суочавање ученика са непримереним садржајима на 

интернету и адекватно реаговање (како и од кога ученик може да затражи помоћ). Исходи учења и садржаји који се односе на 

Mатеријалe фокусирани су на уочавање магнетних и електричних промена материјала које, за разлику од прва три разреда, нису 

чулима тако непосредно доступне. Уводе се магнетна и електрична својства материјала, с тим што треба имати у виду да је разумевање 

суштине ових појава захтевно за ученике овог узраста. Због тога се треба задржати на појавним облицима магнетизма и електрицитета 

у природи, свакодневном животу, кроз огледе или експерименте. Испитивање електричне проводљивости материјала реализује се 

помоћу једноставног струјног кола са батеријом и сијалицом, путем којег ученици стичу прву слику о току електричне струје, 

деловима струјног кола (извор, проводник, потрошач електричне струје), као и о разлозима због којих се струјни каблови праве од 

метала, а облажу пластиком и/или гумом (проводници/изолатори електричне струје). Разумевање електричне проводљивости 

материјала представља основу за разумевање безбедносних ризика коришћења електричне струје, на примерима руковања 

електричним апаратима у домаћинству. Сагоревање као неповратна промена материјала сада се разматра кроз истраживање ваздуха – 

кисеоника као чиниоца сагоревања. Ради лакшег разумевања ове чињенице, препоручује се извоёење демонстрационих огледе са 

свећом и (поклопљеном) чашом. Ова проблематика и огледи повезани са њом представљају добар увод у разумевање фактора који 

доводе до пожара, превенције и заштите од пожара. Када су превенција и заштита у питању, значајно би било ученике упознати са 

последицама претераног излагања сунцу и могућим мерама заштите. Осим наведеног, ученици истражују различите смеше из 

окружења (течности, храна, земљиште, ваздух) и практикују различите начине раздвајања састојака тих смеша (просејавање, одливање, 

цеёење, испаравање). Преко исхода учења и садржаја теме Прошлост Србије омогућује се сналажење ученика у времену и простору. 

Проналажењем информација из различитих историјских извора (писаних, материјалних или усмених) сагледавају се поједини догаёаји 
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и личности из прошлости и одреёује се њихов редослед, првенствено помоћу ленте времена. Помоћу ленте времена прати се развој 

државе Србије само у најелементарнијим контурама (јачање, слабљење, нестајање, оживљавање модерне српске државе...), без 

оптерећивања ученика непотребном фактографијом. У том смислу предлаже се учитељима да примењују наративни приступ у 

приближавању прошлости ученицима, јер је форма приче блиска ученицима овог узраста. Ради добијања што објективније слике 

протеклих збивања морају се сагледати и околности – контекст догаёања. На овај начин омогућује се ученицима да стекну комплексну 

слику времена у коме се радња (догаёај) дешава, увиде узрочно-последичне везе праћених збивања из протеклих времена и то је пут ка 

поступном схватању развоја одреёених друштвених збивања. У оквиру ове теме потребно је посебну пажњу обратити на начин живота 

људи кроз истраживање ученицима блиских и релевантних тема из свакодневног живота (на пример, занимања људи у крају, насеља, 

одевање, празници и сл.) уз стално пореёење начина живота у прошлости са садашњошћу (као ученицима блиске и познате). Није 

потребно да се истраже сви наведени аспекти свакодневног живота, него они за које су ученици највише заинтересовани и за које 

постоје доступни историјски извори примерени ученицима овог узраста. Однос прошлости и садашњости не треба сагледати само кроз 

уочавање сличности и разлика меёу њима, већ и кроз уочавање (остатака) прошлости у садашњости, односно у свакодневном животу 

(називи улица, споменици, храна и сл.). Податке прикупљене малим историјским истраживањима ученик може да представи на неки од 

начина које одабере (усмено, помоћу ленте времена, породичног стабла, презентације, постера...). Такоёе, ученике треба стављати у 

ситуације да користе до сада усвојене временске одреднице (посебно годину, деценију и век) приликом описивања догаёаја из 

прошлости, с тим што је пожељно двоструко ,,мерити” време – у том веку/те године, односно пре толико векова/година (Први српски 

устанак десио се почетком 19. века, односно пре нешто више од два века). Приликом изучавања природних и друштвених феномена 

нужно је и даље примењивати истраживачки приступ и оспособљавати ученике за различите начине прикупљања података о 

окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по различитим карактеристикама, воёење белешки и закључивање. 

Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се реализују на основу упутства – индивидуално, у пару или групи, кроз 

повезивање резултата огледа/експеримента са објашњењем или закључком. У четвртом разреду се посебна пажња обраћа на различите 

начине бележења и каснијег презентовања резултата истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом и/или 

цртежом и др.). 

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. 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Жива и нежива природа 

Основни ниво  1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића; 1ПД. 2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на 

очигледним примерима; 

 Средњи ниво 1ПД.2.1.2. зна основне разлике измеёу биљака, животиња и људи; 1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме 

класификације живих бића; 1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих 

бића у станишту; 1ПД.2.1.6. разуме меёусобну зависност живих бића у животној заједници;  

Напредни ниво 1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима; 1ПД.3.1.2. разуме 

функционалну повезаност различитих делова тела живих бића; 

Екологија 

 Основни ниво 1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе; 1ПД.1.2.2.зна употребну вредност природних ресурса; 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

; Средњи  ниво1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе; 

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса; 1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и 

поступке којима се она штити; 

Материјали 

 Основни ниво 1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала; 1ПД.1.3.3. зна да 

различите животне намирнице садрже различите састојке; 1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, намагнетисаност; 1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одреёују њихову употребу и препознаје примере у 

свом окружењу; 1ПД.1.3..6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде 

и ваздуха; 

Средњи ниво 1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање; 1ПД.2.3.2. зна да су различита својства 

воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава; 1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису; 1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одреёују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу; 1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала; 1ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при коме не настају други материјали; 

Напредни ниво 1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлаёење воде и ваздуха утичу на појаве у природи; 1ПД.3.3.2. примењује 

знање о променама материјала за објашњење појава у свом  окружењу 
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Кретање и оријентација у простору 

Основни ниво  1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, 

недеља, месец, година, деценија, век; 

 Средњи ниво 1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела; 1ПД.2.4.2. зна да се 

светлост креће праволинијски; 1ПД.2.4.4. уме да пронаёе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија 

насеља, облике рељефа и површинских вода;  

Напредни ниво 1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова; 

Друштво 

 Основни ниво 1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у 

породици, школи и насељу; 1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу; 1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 

опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите; 1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапреёивање људског здравља;  

Средњи ниво 1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова; 1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе 

у различитим друштвеним групама; 1ПД.2.5.3. разуме повезаност и меёузависност различитих људских делатности; 

 Напредни ниво 1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике меёу њима; 1ПД.3.5.2. разуме да се 

права и обавезе чланова друштвених група меёусобно допуњују; 

Држава Србија и њена прошлост 

Основни ниво 1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода; 1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове 

карактеристике; 1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, симболи, 

становништво; 1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости; 1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и 

именује их; 

Средњи ниво 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и околини; 1ПД.2.6.2. зна основне 

одлике рељефа и вода у држави Србији; 1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе - и 

делатности људи; 1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догаёаји, појаве и личности; 1ПД.2.6.5. уочава 

сличности и разлике измеёу начина живота некад и сад; 1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 

историјских периода; 1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или личности 

је реч; 

 Напредни ниво 1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догаёаја и појава. 
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4.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу свог и других народа. 

Компетенције које развија: 

1. компетенција за учење,  

2. комуникација,  

3. естетичка,  

4. решавање проблема,  

5. рад са подацима и информацијама,  

6. 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 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 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВА

ЊЕ 

 

 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

50 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

8 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. 

 

 

Хералдика – застава, грб, печат. 

Пиктограми. 

Споразумевање сликом. 

 

Споменици природе и споменици културе у 

Србији. Археолошки локалитети, замкови и 

утврёења, манастири, музеји. 

Српски језик 

Природа и 

друштво 
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ликовног пројекта или радионице; 

– разматра, у групи,шта и како је 

учио/учила и где та знања може применити. 

 

 

 

 

 

СЦЕНА 

 

 

10 часа 

Познати уметници и најзначајнија дела. 

 

Сценографија за позориште, филм и 

телевизију. 

Елементи сценографије. 

 

Начин остваривања програма:  

КОМПОЗИЦИЈА 

Појмове из теорије обликовања које су ученици до четвртог разреда упознавали кроз ликовни рад потребно је једноставно 

објаснити. Композиција је ликовна целина коју је створио човек. Свака целина се састоји из делова (елемената). Основни елементи 

композиције (ликовни елементи) су облик, линија, боја, текстура и светлина (валер). У природи можемо видети пределе и појаве које 

доживљавамо као композиције и елементе композиције (а који то нису). На пример, када севају муње, ми их видимо као мрежу линија 

која се грана од једне или више ширих линија. Уколико наставник одабере овај пример, не треба да пропусти прилику да подсети 

ученике како да се понашају и заштите за време олује. Затим, да говори о цртању светлом, да покаже карактеристичан пример 

(Пикасови цртежи светлом из 1949. године), као и савремене оловке за цртање светлом (унети у претраживач: LED Light Drawing Pens). 

Када цртамо светлом, цртеж је, као и муња, привремен. Ако желимо да га сачувамо, потребно је да га неко фотoграфише док цртамо. 

Некада су уметници цртали и сликали само традиционалним материјалима и техникама. Светлост није била средство за рад, већ само 

услов за опажање. Када нема светлости не видимо облике, боје, линије, текстуре... Како се смањује светлост и боје предмета изгледају 

тамније. Светлина или валер је количина светлости у једној боји. Ученици могу да експериментишу додајући једној боји другу 

боју/боје да би је посветлели или потамнели. На ово објашњење може да се надовеже и објашњење бачене и сопствене сенке, затим, 

прича о односу светло-тамно на слици и принципу компоновања, контраст. У овом разреду се објашњава само контраст светлог и 

тамног. Великим контрастом постиже се драматичност. Ученици могу то једноставно да испробају. Уколико се учионица замрачи и 

батеријском лампом одоздо осветли лице ученика који прича неки измишљени догаёај прича ће бити далеко интересантнија него када 

се прича под равномерним осветљењем. Ученици који користе рачунар и мобилне телефоне могу да подешавају контраст у 

апликацијама за обраду слике и да пореде ефекте који се на тај начин добијају. Могуће је објаснити још неке принципе компоновања 

(доминанта, јединство), али не треба нудити потпуна објашњења на примерима из уметности, јер су превише сложена за овај узраст. За 
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ученике је корисније делимично објаснити принципе компоновања на примерима из живота. Организација композиције се и даље учи 

постепено. Ученици могу прво да креирају једноставну композицију распореёујући на папиру (или у апликативном програму за 

цртање) правилне (или правилне и неправилне) облике према замишљеној линији – хоризонталној, вертикалној или дијагоналној 

(елементи се могу распореёивати и другачије, али није пожељно ширити садржаје). Затим се постепено задају сложенији задаци који 

омогућавају да ученик размишља и да сам планира распоред елемената којим би ефикасно изразио своју замисао. Напредним и 

заинтересованим ученицима/одељењу наставник може да понуди и друга објашњења. На пример, када посматрамо неки предео у 

даљини, видимо линију хоризонта која раздваја небо и земљу. Та линија је привид, али је ученици означавају на својим цртежима и 

сликама. Наставник може да говори о предњем и задњем плану (или предњем, средњем и задњем плану). Облици који се приказују у 

задњем плану су најмањи, јер их тако видимо у природи и окружењу. Даље објашњавање теоријских садржаја није пожељно, важније је 

да ученици развијају опажање. До краја разреда ученици треба да испробају традиционалне технике које нису користили у претходним 

разредима. И даље се користе материјали за рециклажу (материјал за рециклажу се не купује само да би се користио на часовима 

Ликовне културе). Ученицима је потребно указати на озбиљно загаёење планете пластиком и упутити их да избегавају производе у 

амбалажи која се тешко разграёује и рециклира. Задаци обједињују активности ученика: развијање креативних идеја, организацију 

композиције и истраживање изражајних могућности материјала и техника. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Предлози који се односе на хералдику и пиктограме остварују се на интегрисаним часовима предмета Ликовна култура и Природа 

и друштво. Ученицима је потребно кратко објаснити значење и порекло симбола на грбу Србије. Потребно је да науче да читају знаке 

упозорења (општа опасност, високи напон, отров, опасност од пожара, клизав терен, ломљиво...), забране (забрањено фотографисање, 

забрањен прилаз, забрањено коришћење мобилних телефона, забрањено увоёење кућних љубимаца...) и обавештења (школа, излаз, 

место у превозу резервисано за инвалиде или труднице, стаза за бицикле, дечје игралиште...). Предлози који се односе на 

споразумевање сликом (у најширем значењу) не везују се за теоријске садржаје, већ за изражавање (емоција, маште, позитивних 

порука, доживљаја...). Важно је да ученици разумеју да се сликом могу саопштити различите информације, исто као и текстом. 

Наставник у току године поставља разноврсне захтеве. На пример, може да тражи од ученика да прикажу у раду шта знају о 

свакодневном животу у Средњем веку, шта мисле о брзој храни, како доживљавају пролеће, како би себе представили вршњацима са 

другог континента... 

НАСЛЕЂЕ 
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Предлози који се односе на споменике природе и споменике културе у нашој земљи остварују се на интегрисаним часовима 

Ликовне културе и Природе и друштва. Ови часови могу да се допуне прављењем плаката или дигиталне збирке фотографија 

најлепших предела у земљи и најзначајнијих споменика. Уколико се прави дигитална збирка, ученици могу да претражују интернет на 

часу, према смерницама које даје наставник или код куће, у присуству одраслих. Такоёе, наставник може сам да учита фотографије са 

интертнета и да заједно са ученицима направи ужи избор. Уметничка дела имају функцију илустровања појмова који се објашњавају, а 

користе се и као подстицај (мотивација) за стваралачки рад. Меёутим, потребно је и да ученици сазнају нешто више о одабраним 

уметницима (када су живели, како су изгледали, по чему су познати, где се чувају њихова најпознатија дела...). Наставник прави избор 

уметника и уметничких дела руководећи се значајем уметника/дела и садржајем дела који одговара узрасту ученика. 

СЦЕНА 

Наставник једноставно објашњава појмове, иако објашњења неће бити потпуна. Сцена је простор где се одржавају представе, 

концерти, снимају филмови и ТВ програм (емисије, серије, рекламе, музички спотови...). Сценографија је дизајн сцене. Сценограф је 

уметник који смишља изглед сцене. Сцена може да се постави на отвореном или у затвореном простору (наставник може да разговара 

са ученицима о томе како се бирају локације, шта може да буде важно за постављање сцене на отвореном). Ученици треба да добију 

елементарне информације о фазама рада. Сценограф прво сараёује са режисером и упознаје се са делом које се изводи. Затим израёује 

нацрте за сцену и сараёује са дизајнером светла, костимографом, мултимедијалним уметницима, тимовима који израёују кулисе, 

реквизите, маске, перике, шминку... Најважније што ученици треба да сазнају је да се сценографија креира тимски, да је за рад 

неопходно знање о елементима композиције и компоновању, да често нема довољно средстава да се сцена обликује како је замишљено. 

Тада је неопходно да чланови тима/тимова испоље креативност и да обликују сцену користећи материјале који су им доступни, да 

заједно осмисле како ће направити неки елемент сцене или специјални ефекат. Специјални ефекти могу бити механички (на пример, 

вештачки дим, магла, снег...) и креирани дигиталном технологијом. Практични рад се планира као пројекат или радионица. Циљ учења 

је развијање креативних идеја и вештине сарадње. 

Наставне методе 

Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна, објашњење, усмено изражавање, посматрање, слика,  метода разговора, 

метода практичног рада. 

Наставни облици рада 
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 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 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном – 1. нивоу:  

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне 

радове ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, 

МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 3. УЛОГА, 

РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у 

визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...) ЛК1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...) ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних 

уметности у свакодневном животу. Стандарди су означени на следећи начин: скраћеница за назив предмета (ЛК – Ликовна култура); 

први број као ознака за ниво (1. – основни ниво, 2. – средњи ниво, 3. – напредни ниво); други број као ознака за област (1., 2., и 3.) и 

трећи број као редни број стандарда у одреёеној области на одреёеном нивоу. Стандарди ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. се понављају. Они 

припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и технике визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и 

садржаји визуелних уметности). Разлог за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предмета 

Ликовна култура. Такоёе, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из 

различитих области. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем – 2. нивоу:  

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне 

изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних уметности ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и 
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радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт ЛК.2.2.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...). 3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст Стандарди ЛК.2.1.2. и 

ЛК.2.2.2. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и технике визуелних уметности) и у другој 

области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке 

природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. Такоёе, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се 

увек прожимају садржаји из различитих области 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном – 3. нивоу:  

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелне уметности ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју. 2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И 

САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, 

технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју ЛК.3.2.2. изводи радове са одреёеном 

намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одреёени ефекат ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других ЛК.3.2.4. 

уочава меёусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других. 3. УЛОГА, РАЗВОЈ И 

РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према 

културној припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су 

неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би 

проширио своја знања из визуелних уметности ЛК.3.3.4. разуме меёусобну повезаност и утицај уметности и других области живота. 

Стандарди ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и технике визуелних 

уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог за такво понављање проистиче из 

специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. Такоёе, у складу је са активностима које се спроводе на 

часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из различитих области. 
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4.6. 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 наслеёа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Компетенције које развија: 

 естетичка компетенције,  

 комуникација, 

  рад са подацима и информацијама 

 решавање проблема,  

 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 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; 

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 
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– осмисли музички одговор на музичко 

питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

– изабере одговарајући музички садржај (од 

понуёених)према литерарном садржају; 

– поштује договорена правила понашања 

при слушању и извоёењу музике; 

– коментарише своје и туёе извоёење 

музике; 

– самостално или уз помоћ одраслих 

користи предности дигитализације: 

– учествује у школским  

приредбама и манифестацијама. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

 

25 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

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. 

 

 

Једноставна ритмичка и мелодијска 

пратња. 

Музичка питања и одговори и музичка 
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 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:  

Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извоёење музике), који имају задатак да 

активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући емоционални доживљај. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Кoмпoзициje кoje сe 

слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу опажајним мoгућнoстимa учeникa. Композиција се први пут увек слуша у 

целини (демонстративно слушање), са унапред постављеним задатком за слушање музике − уочавање извоёачког медија: 

инструментално или вокално (соло, групно) или оркестарско музицирање. Свако следеће слушање (три до четири пута) је 

фрагментарно, у оквиру кога се издвајају упечатљиве целине и анализирају носећи елементи музичког дела ‒ у случају литерарног 

садржаја (текстуална анализа), понављања, мелодија, темпо, ритам (аналитичко слушање). Повезујући постепено елементе музичког 

дела са карактером самог дела, ученик се развија у смеру активног слушања музике, а квалитетном комуникацијом измеёу наставника 

и ученика долази до постепеног утицаја на развој естетске осетљивости, музичког укуса и интересовања и припремају се услови за 

развијање естетског процењивања. Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног 

дела. Музика у служби других медија (примењена музика – по избору) Улога музике је важна у подвлачењу драмске радње. Изражајна 

музичка средства (динамика, темпо, агогика, мелодијска и ритмичка кретања) су важан чинилац тумачења драмске радње и 

карактерних особина главних актера. Потребно је код ученика развијати способност уочавања меёусобне условљености музике и 

покретне слике. 
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ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 

Државна химна 

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме и традиционалне дечје игре 

Ој, девојко, душо моја 

Ој, јабуко тедена! 

Доёи, Миле, у наш крај 

Маглица се пољем повијала 

Чобан тера овчице 

Лападу (дечје игра из Финске) 

Тита, тита лобода (традиционална народна дечја игра) 

Пљескалица (традиционална народна дечја игра) 

Песме домаћих и страних аутора 

Александар Кораћ, Дете није дете 

Драгана Михајловић Бокан, Протестна песма 

Хор Колибри, Десет љутих гусара 

Хор Колибри, Бора из суседног шора 

Група аутора (Влада Алексић, Љуба Нинковић, Милорад 

Мандић), С’ оне стране дуге 

Владимир Шаински, Крокодил Гена 

Војин Комадина, Незгода 

Војин Комадина, Опера Мачкин дом 

Mикан Обрадовић, Добро вече, комшинице 

Никола Греговић, Моја бака 

Антон Погачар, Крушка 

Јапанска дечја песма, Шушти, шушти бамбусов лист 

Страни композитори 

Јохан Себастијан Бах, Арија 

Фредерик Шопен, Полонеза А-дур 

Фредерик Шопен, Валцер а-мол 

Сен Санс, Карневал животиња (Пијанисти. Кукавица. 

Дугоухе личности. Финале) 

Петар Иљич Чајковски, Годишња доба 

Сергеј Рахмањинов, Италијанска полка 

Сергеј Прокофјев, Пећа и вук 

Јохан Штраус, Трич трач полка 

Јохан Штраус, Радецки марш 

Јохан Штраус, На лепом, плавом Дунаву 

Николо Паганини, Капричо бр. 9 

Андре Гретри, Магарац и кукавица 

Лирој Андерсон, Санкање 

 

Примењена музика 

Никола Херцигоња, Шапутање, https://www.youtube.com/watch?v=5q1LS5Zbzrs 

Петар Иљич Чајковски, балет Лабудово језеро, Игра малих лабудова, https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs 

Петар Иљич Чајковски, балет Крцко Орашчић, Игра шећер- не виле, https://www.youtube.com/watch?v=mQqbnMSm2aQ&t=4s и 

https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc 
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 https://www.youtube.com/watch?v=4t0jDUQ2aJ4 

 Волфганг Амадеус Моцарт, Француска песма, https://www.youtube.com/watch?v=TXhazjvazRs 

 Жорж Бизе, Кармен свита, Цигански плес https://www.youtube.com/watch?v=eA7Y5bWVDzI 

 Ђоакино Росини, опера Севиљски берберин, Арија Фигара,https://www.youtube.com/watch?v=mP5bXCVxSp0 

 Жорж Бизе, опера Кармен, Марш уличних дечака https://www.youtube.com/watch?v=JctVMYvH9KY 

 Пол Дика, Чаробњаков ученик, https://www.youtube.com/watch?v=cqyVZK5yN1E 

 Јохан Штраус, На лепом, плавом Дунаву, https://www.youtube.com/watch?v=F7fj1BtJJf8 

 Камиј Сен-Санс, Карневал животиња – Фосили, https://www.youtube.com/watch?v=Hlec1tmddHI 

 Хенри Манцини, Пинк пантер... (бумвекери), https://www.youtube.com/watch?v=cG0jprCQ6Ak 

 Џон Вилијамс, филм Хари Потер, Дијагонална улица, https://www.youtube.com/watch?v=z-WEzhyc3DY 

 Мапет шоу, На лепом, плавом Дунаву, https://www.youtube.com/watch?v=jd8nfEdo59I 

 Елтон Џон, Краљ лавова, Круг живота, https://www.youtube.com/watch?v=8zLx_JtcQVI 

 Кристијан Коскинен, филм Мавка, Шумска песма, https://www.youtube.com/watch?v=effkoBQqm7g 

 ИЗВОЂЕЊЕ 

Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извоёењем музике активира се велики број 

когнитивних радњи, развија се дугорочно памћење и фине моторичке радње. Посебна пажња усмерена је на тактирање. Тактирање 

двочетвртинског такта треба да проистекне из имитирања покрета доле–горе, трочетвртинског доле–десно–горе (ако се тактира десном 

руком) итд. Нагласити ученицима да покрети не смеју бити прешироки и да се рука не диже изнад главе и сл. 

Певање 

У раду са ученицима, наставник треба да обрати пажњу на став тела, правилно дисање и мимику лица. Треба инсистирати на 

интонативној и ритмичкој усклаёености, добром фразирању и одговарајућој динамици. Важно је увек обратити пажњу на дикцију и 

разумевање садржаја. Уз певање песама ученици могу да се изражавају и једноставнијим кореографијама. Избор песме треба да буде 

примерен узрасту ученика и њиховим интересовањима (тематика, ритмичка конструкција, форма, артикулација мелодијских скокова, 

садржај, мелодија и ритам). Вежбе правилног дисања и говорне артикулације треба да претходе обнављању познатих песама, које су 

опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. 
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Песме се обраёују у тонском опсегу од ха до це2 . Це-дур лествицу обрадити након поставке свих тонских висина. Током обраде 

Це-дур лествице наставну активност усмеравати на уочавање звучности тонског рода и на поступан тонски низ који преовлада  

лествици (инструктивни пример песме До, нам жели добар дан). Појмове ступањ, степен и полустепен усвојити обрадом 

песама/инструктивних примера. 

Свирање 

Свирање се реализује на дечјим и алтернативним инструментима. Избор инструмената зависи од музичког садржаја. 

Примери ритмичке и мелодијске пратње могу бити: 

– извоёење једноставнијих ритмичких аранжмана; 

– извоёење дводелне, троделне и четвороделне мере; 

– свирање једноставних мелодијских аранжмана у дводелном, троделном и четвороделом такту. 

Једноставне композиције, дечје песме и модели за певање могу се користити и као примери за свирање. У извоёењу 

инструменталних аранжмана ученике делити у две или три групе. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

Химне 

Државна химна 

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме и традиционалне дечје игре (уз певање) 

Кад се Ћира оженио 

Лепо ти је рано уранити 

Чобан тера овчице 

Банаћанско коло 

Пљескалица 

Тита, тита, лобода 

Ајд’ на рогаљ, момче 

Лепо ти је рано уранити 

У ливади под јасеном 

Поранила девојчица 

Дечје песме 

Фрањо Лучић, Полустепен 

А. Власак, Лествица 

Никола Херцигоња, Мали ёачки валцер 

Војислав Илић, Певајмо 

Срёан Барић, Срећна Нова година 

Арсен Дедић, Кад би сви људи на свету 
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Божидар Станчић, Данас 

Врапчићи, Ти и ја 

Песма из Енглеске, На слово 

Моцарт, Блистај, блистај 

 

Карл Орф, Композиција за два металофона 

В. Вукадиновић, Сладолед 

Ричард Роџерс, Солмизација (песма из филма „Моје песме, 

моји снови”) 

Војкан Борисављевић, Мени су просто сипали знање 

Хор Колибри, Тамбурица 5 и Бора Дугић, На леду 

Хор Колибри, Бака и они други 

Непознати аутор, Завичају мој 

Бранко Милићевић, Ласте 

Бранко Милићевић, Добар друг ти вреди више 

Божидар Станчић, Полазак у школу 

Војкан Борисављевић Генерале, сило љута 

Милоје Милојевић, На ливади зеленој 

Музичке игре 

Миодраг Илић Бели, Шта да раде дланови 

Весељак (бројалица) 

Пошла кока на пазар (бројалица) 

 

Бим бам (тапшалица) https://www.youtube.com/watch?v=D-

ScgmrHv6wg 

Маријана Симић, Седам (тапшалица) 

https://www.youtube.com/watch?v=5y0sVCmMX0k 

Форте, пиано 

https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo 

Свирање на дечјим инструментима 

Народна из Србије, На крај села жута кућа 

Народна из Србије, У Милице 

Македонска народна песма, Дафина 

Народна из Србије, Весељак 

Народна из Србије, Пошла кока на пазар 

В. Вукадиновић,, Сладолед 

СТВАРАЛАШТВО 

Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, 

утиче на развој ствaрaлaчкoг мишљeња, прoдубљуje 

интeрeсoвaњa и тако дoпринoси квалитетнијем остваривању 

позитивних исхода наставе. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– осмишљавање једноставне кореографије; 

– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих 

материјала; 

– стварање једноставне ритмичке и мелодијске пратње; 

– музичке импровизације; 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe; 

– музичку допуњалку; 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

– одабир познатог музичког садржаја у односу на 

литерарни. 

Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, без записивања. 
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Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема пројекта се састоји од подтема које 

ученици могу да реализују у тиму, тандему или појединачно. 

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 

Стандарди: 

Слушање музике 

1.2.1. – основне музичке изражајне елементе; 

1.2.2. – извоёачки састав; 

1.2.4. – српски музички фолклор; 

2.2.1. – музичке елементе; 

2.2.2. – поједине инструменте и гласове; 

2. Извођење музике 

1.3.1. – пева једноставне народне и уметничке композиције; 

1.3.2. – изводи једноставне композиције на инструмету; 

1.3.3. – се изрази покретом; 

1.3.4. – музицира у групи уважавајући различите улоге члановаг рупе; 

2.3.2. – учествује у инструменталној пратњи; 

2.3.3. – уме да комуницира покретом; 

2.3.4. –изводи разноврсни музички репертоар певањем/свирањем, покретом, индивидуално и у групи, развијајући тимски дух; 

3.3.2. – активно учествује у музичком животу школе и заједнице 
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3. Музичко стваралаштво 

1.4.1. – направи музичке инструменте користећи предмете из окружења; 

1.4.2. – осмисли мање музичке целине на основу понуёених модела; 

1.4.3. – осмисли покрет уз музику; 

2.4.1. – ствара пратеће мелодијско-ритмичке деонице на музичким инструментима; 

2.4.2. – импровизује музички дијалог на инструменту и/или гласом; 

2.4.3. – осмисли серију покрета уз музику; 
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4.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета: 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапреёује 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; 

– 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 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Технике трчања. 

Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном техником. 

Музичка 

култура 

Српски језик 

Математика 

Природа и 

друштво 
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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 вреёа; 

– 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 живи и 

борави; 

– увиди значај правилне исхране за 

вежбање; 

– 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; 

Атлетика 

 

 

 

 

Спортска 

Гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

Игара 

 

 

 

Плес и 

Ритимика 

 

 

 

28 часа 

 

 

 

 

28 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 часа 

 

 

 

 

 

 

 

14 часа 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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”. 
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– вреднује сопствена и туёа постигнућа 

у вежбању; 

– учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

 

 

 

 

 

 

Пливање 

 

 

 

Полигони 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура вежбања 

и играња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

На свим 

часовима 

 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

 

 

 

 

Основна обука пливања. 

Скок на ноге. 

 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

 

 

 

Основна правила вежбања. 

Основна правила мини- – рукомета, 

футсала, кошарке, мини- кошарке и 

одбојке. 

Понашање према осталим учесницима у 

игри (према судији, играчима супротне и 

сопствене 

екипе). 

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. 
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Здравствено 

васпитање 

 

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:  

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и 

применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и 

увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући метод), 

прилагоёене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима треба примењивати диференциране облике рада, дозирати 

вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежбања. Време извоёења вежби и број 

понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће 

радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада. Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости: 

– трчање и спортске игре (мини-рукомет, футсал, мини-

кошарка), 

– елементарне игре, 

– вежбање уз музику, 

– плес. 



4. Развој координације: 

– извоёење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима, 

– развој координације применом садржаја из атлетике, гимнастике и спортских игара. 

5. Развој брзине и експлозивне снаге: 

– трчање са убрзањем, 

– штафетне игре, 

– примена елемената спортских игара. 

Вежбе је неопходно изводити максималним брзином из различитих почетних положаја на одреёени знак – старт из различитих 

положаја. За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

1. Атлетика 

Поновити различите варијанте ходања и трчања из претходних разреда. Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, 

са подизањем колена, трчање преко препрека, трчање са променом ритма, трчање са променом правца и смера, брзо трчање са стартом 

из различитих почетних положаја, одељенско такмичење трчање на 60 m, елементарне игре са трчањем. Спринтерско трчање: вежбе 

технике трчања (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, итд.), ниски старт и фазе трчања.  

Истрајно трчање: вежбе технике кроз континуирано трчање. 

Скок удаљ – основни елементи згрчне технике. 

Бацање лоптице удаљ: усвајање вежбе у целини. 

Техника бацања „вортекса”. 

Скок увис прекорачном техником. Обучавање технике врши се у целини, а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

Одељењско такмичење у тробоју – бацање лоптице на резултат (мерење дужине бацања), трчање 60 m, скок увис на резултат (мерење 

висине прескока). 

2. Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

1. Вежбе на тлу: 

– колут напред из упора стојећег опружених ногу, 

– колут напред преко препреке, 

– два повезана колута назад, 

– став на лопатицама – „свећа” – опружање и издржај 

– мост из лежања на леёима, 

– вага претклоном и заножењем, 
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– став на шакама, 

– припремне вежбе за премет упором странце „звезда”, 

– комбинације две и више савладаних вежби, 

– састав од научених елемената. 

Проширени садржаји 

Пример састава: 

Из става спетног истовремено заручити обема рукама и предножити левом ногом; враћање у почетни став; истовремено предручити 

обема и заножити десном; враћање у почетни став; истовремено одручити обема и вага; усправ; колут напред до чучња; кроз поваљку 

назад до свеће; поврат назад до чучња; усправ. чеони круг са скоком за 900 или 1800. 

Летећи колут из места. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

2. Прескок – специфичне припремне вежбе: 

– суножни одскок и доскок на повишену површину, 

– на одскочној дасци (држећи се за руке помагача) узастопни суножни скокови, 

– са неколико корака залета једноножни одскок испред даске, доскок суножно на даску, одскок, фаза лета и доскок, 

– упором о козлић неколико узастопних одскока са подизањем кукова (суножно и са разножењем, доскок на даску суножно 

уз помоћ испред и иза справе), 

– прескок разношка (козлић висина 110 cm). 

3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора (одреёене вежбе се могу реализовати и на другим погодним справама, уколико су 

безбедне). 

– вратило или двовисински разбој – прилагодити висину: наскок у вис предњи, померања улево и удесно. њихање у вису, 

– наскок у упор предњи на различитим справама. Померања у упору, 

– дочелно вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима уз косу површину или замахом са повишене површине до упора предњег 

активног, 

– паралелни разбој: упор, њих, предњихом упор разножно пред рукама, 

– дохватни кругови, вратило или притка разбоја: суножним одривом вис узнето (кроз згиб – уз помоћ), спуст напред до суножног става 

(кроз згиб, уз помоћ). 

4. Вежбе равнотеже: шведска клупа и ниска греда 

– лицем према клупи – греди бочно: залет и одразом једне ноге наскок у став на другој нози, слободном заножити, 
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– различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем, различити 

начини ходања уназад, 

– суножни скок и доскок на место одскока, 

– издржаји на једној нози са различитим положајима слободне ноге, 

– окрети на греди усправно, у чучњу за 900 и 1800, 

– саскок згрчено, 

– са шведског сандука кораком на високу греду, различита ходања у складу са способностима ученика. саскок пруженим телом на 

високо наслагане струњаче (уз надзор и помоћ наставника). 

3. Oснове тимских и спортских игара 

3.1. Мини–рукомет 

– Додавање лопте једном руком у месту и кретању. 

 

– Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и кретању. 

– Воёење лопте левом и десном руком (у месту и кретању). 

– Шутирање из места и кретања – бочни и чеони шут. 

– Шутирање из скока. 

– Тактика – игра „човек на човека”. 

3.2. Футсал – „мали фудбал” 

– Додавање лопте у месту различитим деловима стопала. 

– Примање лопте унутрашњим делом стопала. 

– Додавање и примање лопте у кретању (дупли пас). 

– Шут различитим деловима стопала. 

– Игра на два гола. 

3.3. Кошарка – мини-кошарка 

– Воёење лопте једном и другом руком месту и кретању. 

– Хватање и додавање лопте на различите начине у месту и кретању. 

– Шут на кош. 

– Двокорак. 
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– Игра на један кош. 

– Мини-кошарка – игра на два коша. 

3.4. Одбојка 

– Одбијање лопте прстима и чекићем. 

– Доњи (школски) сервис са мање удаљености. 

– Игра са упрошћеним правилима. 

3.5. Јаџент 

– Игра са упрошћеним правилима. 

4. Плес и ритмика 

– Вежбе са вијачом 

Њихање вијачом у бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) напред-назад, кружење, отворити вијачу у предручењу, два 

суножна поскока са меёупоскоком, два суножна поскока без меёупоскока са окретањем вијаче напред, а затим четири поскока са ноге 

на ногу. Поновити вежбе са окретањем вијаче уназад. 

– Вежбе са лоптом 

Кружење са лоптом у чеоној и бочној равни обема рукама и једном руком. из одручења зибом почучњем, прехват лопте у предручењу и 

зибом почучњем до одручења (лопта у другој руци). 

Бацање и хватање: 

– у задатом ритму у месту и кретању, 

– са почучњем, 

– са окретом за 1800. 

– Народно коло „Моравац”. 

– Народно коло из краја у коме се школа налази. 

5. Пливање 

Наставну тему Пливање реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван ње. 

– Правила понашања на пливалишту. 

– Вежбе прилагоёавања на водену средину (квашење делова тела). 

– Вежбе дисања. 

– Вежбе плутања (на леёима, стомаку и згрчено). 
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– Вежбе клизања (на стомаку и леёима). 

– Рад ногама у води (краул и леёно). 

– Рад рукама (краул и леёно са даском). 

– Скок на ноге. 

– Пливање у складу са могућностима ученика. 

– Игре у води. 

6. Полигони 

Полигони се примењују након неколико обраёених тематских целина (наставних тема или области) и састављају се од усвојених вежби 

у складу са условима за извоёење наставе. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме Култура 

вежбања и играња и Здравствено васпитање.  

Култура вежбања и играња 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежбања и упознати их са утицајем примењених вежби на организам. Упознати 

ученике са основним правилима мини-рукомета, кошарке, мини-кошарке, футсала и одбојке. 

Подсетити ученике на правила понашања која важе у просторима за физичко вежбање, како у школи, тако и ван ње. Истицати 

неопходност поштовања правила понашања током игре и вежбања. Развијање свести о потреби чувања својих и туёих ствари, справа и 

реквизита које се користе. Упућивати ученике да информишу родитеље о вежбању током наставних и ваннаставних активности. 

Указивати на значај вежбања и подстицати ученике на вежбање у слободно време. Навикавати ученике да приликом игре или 

такмичења уважавају све учеснике у игри, њихова постигнућа и меёусобне разлике. 

Здравствено васпитање 

На начин прилагоёен ученику објаснити повезаност интензитета вежбања и вредности пулса. Мерити пулс на вратној артерији. 

Објаснити значај правилног дисања при вежбању, као и утицај вежбања на правилан развој кардиореспираторног система. Проширити 

ученичка знања из претходних разреда о правилној исхрани и вежбању. 

Редовна провера здравља и вежбање. 

Препознавање основних врста повреда (посекотина, одеротина, ударац...) и указивање на важност правовременог обавештавања 

наставника, родитеља и других одраслих у случају повреде. 

Дидактичко-методички елементи 
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Основне карактеристике реализације наставе: 

– јасноћа наставног процеса; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

– избор рационалних облика и метода рада; 

– избор вежби усклаёен са програмским садржајима и исходима; 

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одреёене наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и планирана 

динамика рада. Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа, у циљу 

достизања постављених исхода. 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извоёења. Свим вежбањима претходе тачна упутства 

наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује на грешке и исправља их. 

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,  

Стандарди: 

1. Физичке способности 

ФВ.1.1.1.Унапреёује моторичке способности 

ФВ.1.1.2.Правилно изводи једноставније вежбе обликовања, са и без реквизита 

ФВ.1.1.3.Разуме значај  правилног држања тела за здравље 

ФВ.2.1.1.Примењује самостално научени комплекс јутарње гимнастике 

ФВ.2.1.1.Правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела  

ФВ.3.1.1. Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову терминологију и функцију 

појединих вежби у комплексу. 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФВ.1.2.1.Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат 



298 

ФВ.1.2.2.Зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока 

ФВ.1.2.3.Зна правилно да скаче увис пркорачном варијантом технике  

ФВ.1.2.4.Правилно изводи вежбе на тлу 

ФВ.1.2.5. Ученик/ученица правилно баца лоптицу и вортекс и мери дужину хица. 

ФВ.1.2.6.Правилно изводи вежбе на греди и шведској клупи 

ФВ.1.2.7.Познаје правила спортских и елементарних  игара 

ФВ.2.2.1. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ.2.2.2.Правилно изводи прескоке 

ФВ.2.2.3.Правилно изводи упоре и висове 

ФВ.2.2.4.Правилно изводи основне ритмичке вежбе са лоптом, вијачом и обручем 

ФВ.2.2.5.Правилно изводи плес и народно кола предвиёена  за четврти разред 

ФВ.2.2.6.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- мали фудбал, кошарку, одбојку и Јаџент, примењујући основну технику, неопходна правила 

и сараёује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других  

ФВ.3.2.1.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- мали фудбал, кошарку, одбојку и Јаџент, примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање 

других  

 

3. ФИЗИЧКА И  ЗДРАВСТВЕНА  КУЛТУРА 

ФВ.1.3.1.Зна основне појмове везане за физичко вежбање 

ФВ.1.3.2.Познаје основна начела безбедности у сали, на игралишту и учионици 

ФВ.1.3.3.Примењује здравствено-хигијенске мере  

ФВ.1.3.4.Зна основна правила Мини - рукомета, “Футсала”, кошарке, одбојке и Јаџента 

ФВ.2.3.1.Зна утицај физичког вежбања  

ФВ.2.3.2. Испољава заинтересованост за физичко вежбање 

ФВ.2.3.3.Позитивно вреднује успешне потезе и уложени труд свих учесника у игри, уз подстицање свих учесника у игри 

ФВ.3.3.1. Испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном животу 

ФВ.3.3.2. Доказује се кроз физичко вежбање 

ФВ.3.3.3. испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији различитих задатака Физичког и здравственог васпитања 
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4.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Дружимо са 

Богом и светима – 

уводни час 

• упознавање ученика 
са садржајима и 

начином рада 

• ученик ће бити 

мотивисан да похаёа 

часове верске наставе 

Когнитивни аспект: 
• стећи основне информације о 

темама које ће се обраёивати у 

настави Православног 

катихизиса током четвртог 

разреда 

• уочити какво је његово 

предзнање из градива обраёеног у 

претходном разреду школовања 

Афективни аспект: 

• желети да активно учествује на 

часовима верске наставе 

 Упознавање са 
садржајем програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза 

не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ 

као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

II – ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР 

2. Заједница 

је основ 

живота 

3. Црква је наш 

избор 

4. Црква је 

заједница са 

Светом Тројицом 

5. Црква је 

циљ  стварања 

света 

 

• Пружити ученицима 
неопходно знање да 

постојање света има 

свој циљ –да постане 

Црква; 

• Развијање свести 

ученика да је све 

створено да постоји у 

заједници са Богом; 

• Указати ученицима на 

значење речи Црква; 

Когнитивни аспект: 
• уочити важност постојања 

заједнице 

• уочити разлику измеёу Цркве и 

сваке друге заједнице; 

• уочити да је Црква слободна 

заједница у којој учествују само они 

који то желе; 

• знати да се они који су у 

заједници са Христом називају 

хришћани и да је Црква њихова 

заједница; 

• знати да се заједница Бога, људи и 

 
 Прича“Недостајати “(за 

заједницу као основ 

живота) Т. Телехтон 

 Песма Св. Владике 
Николаја 

„Заједничарење са 

небом “ 

 Одабрани одељци из 
књиге „Из Ја-града у Ти- 
град“ 
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6. Свет изван 

заједнице са Богом 

 

7. Свет у заједници 

са Богом 

• Развијање свести 

ученика да смо у Цркви 

позвани на живот у 

заједници. 

природе зове Црква; 
• уочити да изван Цркве свет не 

може постојати вечно. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да активно 

учествује у животу Цркве 

• бити подстакнут да препознаје 

живот као дар Божји; 

• бити подстакнут да препознаје 
Живот Вечни као Божји дар. 

 Одломак из 

песме“Зимска идила“ 

Војислава Илића“ 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (32 часова) 

 практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује 

у учионици; 

 Практична настава се реализује 

у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, наставним 

садржајима, али и тако да 

наставник стекне почетни увид 

у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група 

располаже. 

 Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

III – ХРИСТОС 

НАС СВЕ ЗОВЕ 

 

8. Христос позива 

Апостоле 

9. Вера основ 

заједнице 

 

10. Апостоли 

позивају свет 

11.Човек само 

срцем јасно види 

 

12. Христос нас зове 

13. Божић 

 

• Омогућити ученицима 

да уоче да Христос 

зове све људе у 

заједницу са Њим; 

• Указати ученицима на 

значај вере за 

остварење заједнице са 

Богом; 

• Омогућити 

ученицима да се 

упознају са 

новозаветним 

сведочанством о 

Христу и Апостолима. 

Когнитивни аспект: 
• уочити да нас Христос позива у 

лични однос - заједницу 

љубави; 

• увидети да су апостоли људи који 

су слични нама; 

• уочити да је вера основ заједнице 

са Богом; 

• увидети да су Апостоли позивали 

људе у заједницу љубави са 

Христом; 

•  разумети значај Христовог 

оваплоћења (раёања); 

 Усвојити текст и мелодију 

песме „Звезда се засја“ 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да доживети 

Христа као Личност која нам иде 

у сусрет. 

 

 Прилагоёена и 

препричана 

новозаветна прича о 

Христовом позиву 

Апостола 

 Новозаветна прича о ап. 

Петру када тоне 

 О делима Апостола 

 «Мали принц», А. С. 
Егзипери - одломци 

 Песма «Звезда се засја» 
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IV – ДИВАН ЈЕ 

БОГ У СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

 
 

14. Светитељи - 

сведоци љубави 

Божје 

15. Свети Сава - 

путеводитељ у 

живот вечни 

16. Успињање ка 

Христу (опис н.ј – 

прича о Закхеју) 

17. Свети Симеон 

Богопримац - 

сусрет са Христом 

18. Литургијско 

путовање 

заједнице свих 

светих 

 

• Омогућити ученицима 

да уоче да су 

светитељи наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем; 

Когнитивни аспект: 
• поступно изграёивати свест о 

томе ко су светитељи; 

• увидети да су сви позвани да 

буду светиетљи; 

• уочити важност светитеља као 

 

 Прилагоёена и 

препричана нека 

житија светих 

 Приче из живота 

Светога Саве 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 

току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. 

 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

 Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у педагошко 

дидактичка решења, наставник 

би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извоёења наставе – узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 

мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

• Омогућити ученицима 
да уоче значај жеље за 

остваривање заједнице 

са Богом; 

• Указати ученицима да 

је Литургија заједница 

свих светих са Богом. 

наших узора за остваривање личног 

јединства са Богом; 

• знати какву важност Савине 

речи и дела имају за нас данас; 

• уочити да је за остваривање 

јединства са Богом потребна 

искрена жеља; 

• знати да је Литургија начин на 

који сви остварујемо заједницу 

са Богом; 

• препознати да у нашу заједницу 

са Богом уводимо све оне (и све 

оно) што волимо. 

Афективни аспект: 

•  бити подстакнут да следује 

светитељима Божјим и да буде 

добар човек; 

• бити подстакнут да препознаје 

љубав као највећу врлину. 

 Приповест о Светом 

Сави, његовим делима 
и духовним подвизима 

. Указати на неке од 

најважнијих поука из 

књига које је Свети Сава 

написао (Житије Св. 

Симеона, 

Законоправило, 

Хиландарски типик, 

Студенички типик,) 

 Одломак из књиге 

Михајла Пупина „ Са 

пашњака до 

научењака“ (одломак у 

коме се говори о нашој 

вери и Светоме Сави) 

 Прича о Закхеју – 

препричана и 

прилагоёена 

 Празник Сретење 

Господње 

 Св. Владика Николај 

одломак из „Небеске 

Литургије“ 
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V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

19. На путу 

светости 

 

20. Усавршавању 

нема краја 

 

21. Пут ка 

вечности 

 

22. Хришћанске 

врлине 

 

23. Врлинослов – 

свети нас уче 

 

• Омогућити ученицима 

да схвате грех као 

промашај циља; 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је самољубље извор 

греха; 

• Омогућити ученицима 
да уоче шта су врлине; 

• Указати ученицима да 

Когнитивни аспект: 
• увидети да се грех јавља као 

последица одсуства истинске 

љубави; 

• уочити да је грех наш погрешан 

избор; 

• увидети шта је самољубље и по 

чему се оно разликује од 

љубави; 

• увидети да без врлина нема 

љубави; 

 

 Грех као промашај циља 

 Последице пада у грех 

 Обрада одабраних 

поглавља из књиге «Из 

Ти-града у Небески 

град» 

 Поуке светих: Григорије 
С. Петров ; 

 Васкршња прича дарови 

доброг мудраца Христу 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности 

кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа 

његовог живота. 
Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити 

на два начина: 

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 
усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

врлине представљају 

прихватање Божје воље; 

• Пружити ученицима 

могућност да примете 

да они управљају 

својом вољом и праве 

личне изборе . 

• уочити да је само врлинама 

могуће остварити однос љубави 

са Богом и људима; 

• упознати најважније хришћанске 

врлине; 

• увидети да врлине нису човеку 

дате, већ да се за њих треба 

трудити; 

• увидети да се и врлине 

усавршавају. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да следује 

светитељима Божјим; 

• бити подстакнут да се труди да 

у себи развија хришћанске 

врлине. 

Спаситељу „Четврти 

мудрац“; 

 Свети Спиридон (прича 
о смирењу); 

 Свети Василије 
Острошки - (прича 

„Свечев лијек“); 

 Поуке владике Николаја 

 Св. Јустин Ћелијски 

(„Срна у изгубљеном 

рају“ одломак из 

казивања белих срна) 
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VI - СА НАМА ЈЕ 

БОГ 

 

24. Васкрсење и 

Педесетница 

 

25. Црква је икона 

Царства 

Божијег 

 

26. Црквена 

уметност - одсјај 

Царства 

Божијег 

 Пружити ученицима 
могућност да разумеју 

да је Црква икона 

Царства Божијег и да 

смо са Богом у 

најприснијој заједници 

на Светој Литургији; 

• Омогућити ученицима 

да уочe разлику 

измеёу иконе и неке 

друге уметничке слике или 

фотографије; 

• Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе да 

иконе сведоче будуће 

Царство 

Божије у садашњем 

веку; 

• Установити обим и 

квалитет знања стечених 

у току школске године из 

Православног  катихизиса. 

Когнитивни аспект: 
• уочити да служењем Литургије 

постајемо учесници Царства 

Божијег и сједињујемо се са 

Богом; 

 упознати садржај молитве 

«Царе небески»; 
• увидети да сам изглед 

православног храма изображава 

јединство Неба и земље. 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развијати жеља 

за очувањем природе; 

  бити подстакнут да уреди 
школски простор 

најуспешнијим радовима; 

• бити подстакнут да и наредне 

године похаёа часове 

Православног катихизиса; 

• уочити у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса четвртог разреда 

основне школе. 

 
 Педесетница – 

роёендан Цркве; 

 Молитва Царе небески; 

 Кроз одломке из 

јеванёелских текстова, 

допуњене 

фотографијама 

фресака, приказати 

домострој спасења. 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

  посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Црква је наш избор – 7 

Христос нас све зове – 7 

Диван је Бог у светима својима – 7 

Значај врлинског живота – 7 

Са нама је Бог - 4 

Евалуација – 1+2 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Граёанско васпитање
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4.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци  предмета: Граёанског 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, културу; 

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 загаёивања животне средине; 

право на доступност информација о стању 

животне средине. 

Српски језик,  

Природа и друштво,  

Ликовна култура 

Музичка култура. 

Природа и друштво – 

Природа, човек, 

друштво: Групе људи: 

становници и народи 

краја (права и обавезе; 

обичаји; суживот). 

Српски језик – Језичка 

култура: Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са одраслима и са 

вршњацима; у школи, 

у продавници 
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– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Култура и 

традиција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

 

Култура и традиција 

Материјално и нематеријално наслеёе 

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 

телефонски разговор, 

поздрављања, 

честитања и сл.) 

Ликовна култура – 

Споразумевање: Говор 

тела. Поглед, израз 

лица, држање тела, 

гест и кретање, однос 

вербалне и невербалне 

комуникације. 
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САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка акција 

Планирање и 

извоёење еколошке 

акције 

Одреёивање циља 

и израда плана 

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. 

Притисак произвоёача – нови модели 

новог модела. 

Деца – омиљена циљна група 

произвоёача. 

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 

Одреёивање циља и израда плана акције. 

Извоёење и документовање акције. 

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 
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акције. 

Извоёење и 

документовање 

акције. 

Промоција акције 

на нивоу школе. 

Вредновање акције. 

 

 

 

 

 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА: примену различитих интерактивних облика 

рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника:радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије,мини 

истраживања, једноставне акције-примена искуственог учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова 

ученика кроз размену у групи-постављање ученика 

 

 

4.10. 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 
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ИСХОДИ ТЕМА Брчас НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Кроз пројектну наставу треба наставити рад на 

развијању основа дигиталне писмености. 

 

– правилно рукује ИКТ уреёајима; 

– 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 интернета и затражи 

помоћ уколико се суочи са непримереним 

садржајима; 

– зна да наведе могуће последице на здравље 

услед неправилног коришћења дигиталних 

уреёаја; 

– 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. 

 

 

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 

идруштво 

 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма : Ученике треба стављати у ситуације да одреёују редослед активности у решавању 
одреёених пројектних задатака, што, осим развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин размишљања Пројектна 

настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, меёу којима су: самостално проналажење информација. 

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

одлука, аргументовање, усвајање другачијих, нових начина рада, планирање. поштовање рокова и преузимање одговорности. 
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4.11. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Циљ и задаци предмета: развијање моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и 

односима којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање 

става о заштити животне средине. 

Компетенције које развија: компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад с подацима и информацијама дигитална 

компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран 

однос према околини, естетичка компетенција,.предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

 

На овим часовима ученике 

подучавамо различитим вештинама, 

развијамо њихове ставове и 

вредности које ће им бити значајне 

за живот, реализујемо циљеве 

образовања и васпитања који 

превазилазе садржаје појединих 

наставних предмета. На часовима 

одељењског старешине, кроз 

понуёене активности, ученицима је 

омогућено да стичу вештине учења, 

са циљем да постану све 

самосталнији у прикупљању, 

анализирању, организовању, 

повезивању и коришћењу 

информација, уз коришћење до 

ступних информационих 

технологија. Ученици се кроз 

БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

 

КАКО ДО ДОБРОГ УСПЕХА 

И 

ПРИМЕРНОГ ВЛАДАЊА 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Безбедност у саобраћају 

Ко нам помаже у саобраћају 

Полицајац је наш пријатељ 

 

 

План рада и одмора у току дана 

Колико смо задовољни успехом 

Школске обавезе 

Шта је примерно владање 

 

 

 

 

Права и обавезе 

Односи у одељењу 

Дечија недеља 

Дан школе 

Савиндан 

 

 

Од играчке до 

рачунара 

 

 

Природа 

идруштво 

 

Српски језик 
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разноврсне активности стављају у 

позицију да процењују ситуације, 

планирају поступке, предузимају 

конкретне активности, а затим их и 

критички разматрају. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Бонтон 

Боравак у фискултурној сали 

Понашање у школи и ван школе 

 

 

 

Учионица 

Школско двориште 

Наш град 

Чувајмо природу 

 

 

 

Коме се обраћамо када се над нама 

врши или смо сведоци насиља 

Насиље, злостављање, занемаривање 

Нивои насиља 

Радионице 

 

Начини остваривања програма: повезивање садржај рада са ситуацијама из свакодневног живота у школи и ван ње , одабир и 

коришћење одговарајућих метода и техника рада, организовање истраживачких активности ,оцењивање позитивних страна понашања и 

рада и како се могу још побољшати, израда паноа, организовање радионица, постављање ученика у различите ситуације евалуације и 

самоевалуације. 
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4.12. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Циљ и задаци предмета : допунске наставе је пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања или су били одсутни 

са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 одреди основне реченичне чланове; 

 разликује врсту речи од 

службе речи у реченици; 

 поштује и примени 

основна правописна правила; 

 правилно пише сва три 

модела управног говора; 

 

 

 

- чита са разумевањем 

различите текстове; 

− чита текст поштујући 

интонацију реченице /стиха; 

- споји више реченица у 

краћу и дужу целину; 

- препричава, прича и 

описује и на сажет и на 

опширан начин; 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7         

 

 

 

 

 

 

 

-Реченица, реченични чланови. 

-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 

-Управни говор (први и други,трећи модел). 

Неуправни говор. 

-Велико слово 

 

-Краћи и дужи текстови - Причање о догаёајима и 

доживљајима, стварним и 

измишљеним (усмено и писано). 

Описивање људи, животиња и природе (плански 

приступ) – усмено и писано. 

Језичке вежбе: проширивање и допуњавање 

реченица различитим врстама речи, 

промена реда речи у реченици, промена дужине 

реченице  

Од играчке до 

рачунара 

 

 

Природа 

идруштво 

 

Српски језик 
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одреди тему, редослед 

догаёаја, време и место 

дешавања у прочитаном 

тексту; 

-именује главне и споредне 

ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине 

 

 

 

КЊИЖЕВНО

СТ 

 

 

 

4 

 

 

Књижевни појмови: лирска песма, 

епска песма, народна бајка, роман, 

опис, дијалог, приповедање 

 

Начин остваривања програма : повезивање граматичких појмова обраёене упретходним разредима са новим,разликовање врсте 

речи и службе реч, увежбавати у оквиру реченице, усвајати нове садржаје путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на 

нивоу реченице. Увежбавати јасно,прецизно и разговетно изговарање реченице,поштовање интонације и правилно акцентовање у 

реченицама реализовати различите програмске вежбе (правописне, језичке, лексичко-семантичке), Ученици се мотивишу на читав низ 

стваралачких активности које настају поводом дела ,ученик треба да разликује опис , приповедање, дијалог. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 прочита, запише и упореди 

природне бројеве и прикаже их на бројевној правој; 

 изврши четири основне рачунске операције у скупу 

N0; 

- реши једначину са једном рачунском операцијом; 

- одреди и запише скуп решења неједначине са 

сабирањем и одузимањем; 

- уочи делове целине и запише разломке 

 

 

 именује елементе и опише особине квадра и коцке; 

 прави моделе квадра и коцке; 

- користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање; 

 израчуна површину квадрата и правоугаоника; 

 израчуна површину и запремину квадра и коцке; 

 

 

прочита, упореди и претвори јединице за мерење 

површине и запремине; 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИ

ЈА 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7         

 

 

 

 

 

 

 

4 

Скуп природних бројева са нулом. 

Сабирање и одузимање (писмени 

поступак). 

Множење и дељење (писмени поступак). 

Једначине и неједначине у скупу N0. 

Упореёивање разломака са једнаким 

имениоцима. 

 

 

Квадар и коцка. 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, 

km2, ha, a). 

Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3) 

Од играчке 

до рачунара 

 

Природа 

идруштво 

 

Српски језик 

 

 

Начини остваривања програма: Визуелизација бројева иместа броја у бројевном низу, увежбавање технике рачунања, инсистирање 

на усменом објашњењу поступка решавања, разумевање појма разломкарадити кроз игровне активно. Цртање квадра и коцке,уочавање 

елемената квадра и коцке на моделу, подстицање ученика на прављење модела, подстицање ученика да самостално примене формулу и 

израчунају потребност. Упознавање са стандардним мерним јединицама , применом очигледних средстава, решавање једноставнијих 

задатака повезивањем са свакодневним ситуацијама ,самостално мерење различите предмета из окружења. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ТЕМЕ: 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, 

наставници итд.) 

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – 

садашњост – будућност) 

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 

12) Превозна средства 

13) Временске прилике 

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; 

пригодне традиционалне и модерне песме) 

15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (роёендани, 

празници) 

16) Слободно време – забава, разонода, хобији 

17) Исхрана и гастрономске навике 

18) Путовања 

19) Мода и облачење 

20) Спорт 

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања 

и опхоёења 

 

Начин стваривања програма: 

У току четвртог разреда ученици треба да увежбају вештину писања и читања на елементарном нивоу. Биће заступљено и увежбавање 

енглеске ортографије, преписивање и читање. Писање и читање на допунској настави заснива се на кратким илустрованим текстовима 

али и на вокабулару из трећег у зависности од могућности ученика. Метод је у основи комуникативан али се примењује и текстуална 

метода.  Велики део садржаја се увежбава на занимљив начин кроз индивидуални и групни рад или рад у пару уз постепено увеёење 

одговарајућих граматичких садржаја. 
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4.13. ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

 Циљ додатне наставе је развијање логичког мишљења,поступка решавања проблемских задатака. Развијање способности уочавања 

битног у задатку, развијање тачности и прецизности при раду, оспособљавање ученика за самостално решавање проблема. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 одреди месну вредност цифре; 

 изврши четири основне рачунске операције 

у скупу N0; 

 састави израз, израчуна вредност бројевног 

израза и примени својства рачунских 

операција; 

 реши једначине и неједначине и провери 

тачност решења; 

 реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз, једначину или неједначину 

 

 

 

црта мреже и прави моделе квадра и коцке; 

 препозна сликовну представу изгледа тела 

посматраног са различитих страна; 

 израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 

 израчуна површину и запремину квадра и 

коцке; 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Скуп природних бројева са нулом. 

Месна вредност цифре. 

Својства скупа природних бројева. 

Изрази са више 

операција (бројевни изрази и изрази са 

променљивом). 

Једначине и неједначине у скупу N0. 

Сабирање и одузимање разломака 

са једнаким имениоцима. 

Сабирање и одузимање децималних 

бројева 

 

 

Правоугаоник и квадрат 

Квадар и коцка 

 

 

 

 

 

 

Од играчке до 

рачунара 

 

 

Природа 

идруштво 

 

Српски језик 
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прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење површине и запремине; 

 израчуна површину реши проблемске 

задатке у контексту мерења. 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

5 

 

Мерење површине(јединице за 

површину). 

Површина квадрата и правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине (јединице за 

запремину). 

Запремина квадра и коцке 

 

Начини остваривања програма: увоёење ученике у проблемску ситуацију и истицање важност поступка, давање смернице ка 

решењу, оспособљава за решавање сложених задатака, указивање на уочавање односа и законитости, подстцање  на размишљање јер 

оно види у одабир једног решења, обезбеёивање стицања знања на вишем нивоу, осмишљавање и уводи 

ученика у проблемску ситуацију. Прављење различитих модела ,упућивање на примену стечених знања и коришћење 

у даљем раду ,навикава на израду скице као првог корака ка решењу ,упућивање на заједничко проналажење решења. Упућивање на 

повезивање, примери задатке о функционалној зависност површине од дужине, указивање и упућивање на 

површину код сложених фигура, настојање да знања буду применљива. 



СЕКЦИЈЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 
 

 

ПЛАН РИТМИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ и задаци: 

 Развијање интересовања  музичке осетљивости и креативности, стварање 

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

покрета , развијање такмичарског духа. 

 

 

р.бр. Теме 
Број часова 

за тему 

1.  ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ 1 

2.  УПОЗНАВАЊЕ СА РАДОМ СЕКЦИЈЕ 1 

3.  УВЕЖБАВАЊЕ КОРАКА 27 

4.  ПРИПРЕМА НАСТУПА  5 

5.  ТАКМИЧЕЊЕ ГРУПА  2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

СЕПТЕМБАР                                      планирано часова:4             

Дружење математичара 

Математичке игре 

Математичке игре 

Математички квиз 

ОКТОБАР                                                   планирано часова:4 

Решавање задатака 

Решавање задатака 

Решавање задатака 

Такмичење  меёу члановима секције 

НОВЕМБАР                                               планирано часова:4 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

Математички квиз 

ДЕЦЕМБАР                                               планирано часова:4 

Припремање изложбе о раду секције 

Припремање изложбе о раду секције 

Прављење зидних математичких новина 

Изложба о раду секције 

ЈАНУАР                                                     планирано часова:2 

Дружење са ученицима са допунске наставе 

Припрема за учествовање у прослави светог Саве 

ФЕБРУАР                                                  планирано часова:4 

Решавање задатака 
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Решавање математичких игара 

Погаёање замишљеног броја 

Математичке илистрације 

МАРТ                                                        планирано часова:4 

Вежбање задатака за такмичење 

Вежбање задатака за такмичење 

Вежбање задатака са такмичења 

Вежбање задатака са такмичења 

АПРИЛ                                                    планирано часова:4 

Математички квиз знања 

Математички ребуси 

Магични квадрати 

Занимљиви задаци 

МАЈ                                                          планирано часова:4 

Математичке асоцијације 

Математичке укрштенице 

Занимљиви задаци-решавање 

Занимљиви задаци-решавање 

ЈУН                                                           планирано часова:2 

Активности по избору ученика 

Активности по избору у ченика 

 

ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Циљ и задаци секције су:  да се код ученика млаёег школског узраста побуди 

интересовање за рецитовањем, учењем рецитала и. Секција подстиче развијање 

ученичке маште, креативности и оргиналности. Оспособљава ученике за лиепо и 

изражајно рецитовање,упознавање  са основама драмског истраживања,богаћење и 

развијање маште и креативног начина мишљења,развијање способности за 

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

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

самоконтроле, досетљивости 

 

ТЕМА 

Артикулација и дикција 

Мимика и гестикулација           

Рад на драмском и рецитаторском текскту 

Припрема  за Савиндан   

Припрема за Дан жена 

Припрема за завршни наступ 

 

 
 

  



319 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

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

као и његовооспособљавање за визуелну  комуникацију и развијање   

стваралачког мишљења. 

 

р.бр. Теме 

 Положај облика у простору 

 Конструкција облика у простору 

 Компоновање више облика у простору 

 Обрада простора и облика боја 

 Равнотежа облика у простору 

 Равнотежа боје у простору 

 Естетско уреёење школе и њене околине 

 Kомпозициони односи 

 Пејзаж-акварел-гваш.темпера-уље 

 Учешће и припрема изложби и разних других манифестација 

 

ХОР И ОРКЕСТАР МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

  

  

Садржај програма Циљеви и задаци музичке културе 

Извоёење музике  

а) Певање песама ( учење по слуху и 

учење песме са нотног текста) 

б) Основе музичке писмености 

неговање способности извоёења музике певањем и 

свирањем 

-неговање смисла за колективно музицирање 

(певање исвирањe) 

Слушање музике 

а) Слушање вокално-

инструменталних и инструменталних 

композиција 

б)Уочити облике –музичка реченица,  

стицање навике за слушање музичког дела 

-развијање способности за доживљај музичког дела 

-развијање способности за разумевање музичког 

дела 

-развијање критичког мишљења 

Музичко стваралаштво 

а) импровизација мелодије на задани 

текст 

б) импровизација мелодије на задани  

подстицање стваралачког ангажовања ученика 

-развијање музичке креативности 

-развијање способности за импровизацију мелодије 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1.  
Српски језик и 

књижевност 
5 180 4 144 4 144 4 136 

2.  Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3.  Историја 1 36 2 72 2 72 2 
68 

4.  Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

5.  Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

6.  Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

7.  Физика   2 72 2 72 2 68 

8.  Хемија     2 72 2 68 

9.  
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

10.  Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

13.  
Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72 + 54

3
 2 72 + 54

3
 3 108 3 102 

УКУПНО: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1 
Верска настава/ 

 Граёанско васпитање
4
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Руски језик 

Други страни језик
5
 

2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: Б 3 108 3 108 3 108 3 102 

УКУПНО: А + Б 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 27 1026 27 1026 31 1116 31 1054 

2. 
Слободне наставне 

активности
7
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Ваннаставне 

активности
8
 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено 

васпитање. 

4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 

планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне 

наставне активности које Школа нуди. (Списак СНА је на следећој страници) 

8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 

хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским 

ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 5.

ВАСПИТАЊА 
 

5.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ и задаци предмета : 

Оспособљавање ученика да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће 

овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и 

изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине 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 просуёивање 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 српској и светској култури, негује љубав према српском језику и 

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

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр. 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Компетенције које 

развија : 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

- разликује књижевни и 

некњижевни текст; упореёује 

одлике фикционалне и 

нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и опише 

свој доживљај различитих врста 

књижевних дела  

- чита са разумевањем одабране 

примере осталих типова текстова  

КЊИЖЕВ

-НОСТ 

80 ЛИРИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о 

раду(избор); народне лирске 

породичне песме (избор)  

3. Бранко Радичевић: Певам дању, 

певам ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: 

Певам песму  

5. Душан Васиљев: 

Страни језик, Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, Верска 

настава, Граёанско 

васпитање. 

 

Комуникација на 

матерњем језику 

односи се на 

способност 

изражавања 

појмова, мисли, 

осећања, чињеница 

и мишљења у 

говорном и 

писаном облику, те 

одговарајуће и 
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- одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту  

- разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности  

- разликује реалистичну прозу и 

прозу засновану на натприродној 

мотивацији  

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у 

стиху и у прози (делови фабуле  

- поглавље, епизода; стих); 

драмског дела (чин, сцена, 

појава)  

- разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца  

- разликује облике казивања  

- увиёа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне елементе 

песничке слике  

- одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у књижевно-

уметничком тексту - процени 

основни тон певања, 

приповедања или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и сл.)  

- развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и 

споредне мотиве  

- анализира узрочно-последично 

Домовина/Алекса Шантић: Моја 

отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро  

7. Милован Данојлић: 

Шљива/Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице  

8. Пеёа Трајковић: Кад књиге буду у 

моди 

Књижевни термини и појмови  

Песник и лирски субјекат.  

Мотиви и песничке слике као 

елементи композиције лирске песме.  

Врста строфе према броју стихова у 

лирској песми: катрен; врста стиха 

по броју слогова (десетерац и 

осмерац). Одлике лирске поезије: 

сликовитост, ритмичност, 

емоционалност.  

Стилске фигуре: епитет, 

ономатопеја. Врсте ауторске и 

народне лирске песме: описне 

(дескриптивне), родољубиве 

(патриотске); митолошке, песме о 

раду (посленичке) и породичне. 

 

ЕПИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба 

Душанова (одломак о савладавању 

препрека заточника Милоша 

Војиновића)  

3. Еро с онога свијета  

4. Ђевојка цара надмудрила  

креативне језичке 

интеракције. 

Вештине 

комуницирања 

укључују жељу за 

критичким и 

конструктивним 

дијалогом и 

заинтересованост 

за интеракцију с 

другима што 

подразумева свест 

о деловању језика 

на друге и потребу 

разумевања и 

коришћења језика 

на позитиван и 

социјално 

одговоран начин. 
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низање мотива  

- илуструје особине ликова 

примерима из текста  

- вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове  

- илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догаёаје у 

прошлости описане у књижевним 

делима  

- уважава националне вредности 

и негује српску 

културноисторијску баштину  

- наведе примере личне добити 

од читања  

- напредује у стицању читалачких 

компетенција  

- упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан 

(одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  

8. Иво Андрић: Мостови  

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над 

тепсијом (први одломак приче "Бели 

хлеб од претеривања" и крај приче 

који чине одељци "Можеш сматрати 

да си задобио венац славе" и "Мрави 

су вукли велике трошице тишине") 

11. Антон Павлович Чехов: Шала 

 

Књижевни термини и појмови  

Писац и приповедач.  

Облици казивања: приповедање у 

првом и трећем лицу.  

Фабула: низање догаёаја, епизоде, 

поглавља.  

Карактеризација ликова - начин 

говора, понашање, физички изглед, 

животни ставови, етичност 

поступака.  

Врсте епских дела у стиху и прози: 

епска народна песма, бајка (народна 

и ауторска), новела (народна и 

ауторска), шаљива народна прича.  

Врста стиха према броју слогова: 

десетерац.  

 

ДРАМА  

Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  
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2. Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс  

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови 

Позоришна представа и драма.  

Чин, појава, лица у драми, драмска 

радња.  

Сцена, костим, глума, режија.  

Драмске врсте: једночинка, радио-

драма.  

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела)  

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело 

(одломак из дела Живот и обичаји 

народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави 

према науци  

3. М. Петровић Алас: У царству 

гусара (одломци)  

4. Милутин Миланковић: Успомене, 

доживљаји, сазнања (одломак)  

5. Избор из енциклопедија и 

часописа за децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  

1. Епске народне песме (о 

Немањићима и Мрњавчевићима - 

преткосовски тематски круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве 

народне приче (избор); кратке 

фолклорне форме (питалице, 

брзалице, пословице, загонетке)  
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3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо 

(одломак о изградњи склоништа)  

5. Марк Твен: Доживљаји 

Хаклберија Фина/Краљевић и 

просјак/Доживљаји Тома Сојера  

6. Избор ауторских бајки (Гроздана 

Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини 

дарови (одломци))  

7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за 

децу (Александар Вучо, Мирослав 

Антић, Драгомир Ђорёевић, 

Владимир Андрић, Дејан Алексић...)  

 

Допунски избор лектире  

(бирати до 3 дела)  

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја 

(из Ђулића)  

2. Стеван Раичковић: Велико 

двориште (избор)/Мале бајке (избор)  

3. Иван Цанкар: Десетица  

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и 

зврчке из античке Грчке 

(избор)/Густав Шваб: Приче из 

старине  

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит 

(одломци)  

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  

7. Корнелија Функе: Господар 

лопова (одломак)  

8. Вида Огњеновић: Путовање у 

путопис (одломак)  

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

Позориште)  

10. Дејан Алексић: Музика тражи 

уши (избор)/Кога се тиче како живе 

приче (избор)  

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и 

паралажа (одломак о Месечевој 

краљици) и Едмон Ростан: Сирано 

де Бержерак (одломак о путу на 

Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

- разликује променљиве речи од 

непроменљивих  

- разликује категорије рода, 

броја, падежа речи које имају 

деклинацију  

- разликује основне функције и 

значења падежа  

- употребљава падежне облике у 

складу са нормом  

- употребљава глаголске облике у 

складу са нормом  

- разликује основне реченичне 

чланове (у типичним 

случајевима) 

ЈЕЗИК 

 

Граматика 

(морфоло-

гија, 

синтакса) 

83 Променљиве речи: именице, 

заменице, придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки бројеви 

непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с 

напоменом да неки прилози могу 

имати компарацију) и предлози. 

Именице - значење и врсте 

(властите, заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): 

граматичка основа, наставак за 

облик, појам падежа. 

Основне функције и значења падежа 

(с предлозима и без предлога): 

номинатив (субјекат); генитив 

(припадање и део нечега); датив 

(намена и усмереност); акузатив 

(објекат); вокатив (дозивање, 

обраћање); инструментал (средство 

и друштво); локатив (место). 

Придеви - значење и врсте придева 

(описни, присвојни, градивни; месни 

Страни језик, Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, Верска 

настава, Граёанско 

васпитање. 
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и временски); род, број, падеж и 

компарација придева. 

Слагање придева са именицом у 

роду, броју и падежу. 

Заменице - личне заменице: 

промена, наглашени и ненаглашени 

облици, употреба личне заменице 

сваког лица себе, се. 

Бројеви - врсте и употреба: главни 

(основни, збирни бројеви, бројне 

именице на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи - глаголски вид (несвршени 

и свршени); глаголски род 

(прелазни, непрелазни и повратни 

глаголи); глаголски облици (граёење 

и основно значење): инфинитив (и 

инфинитивна основа), презент 

(презентска основа, наглашени и 

ненаглашени облици презента 

помоћних глагола), перфекат, футур 

I. 

Предикатска реченица - предикат 

(глаголски; именски); слагање 

предиката са субјектом у лицу, броју 

и роду; прави и неправи објекат; 

прилошке одредбе (за место, за 

време, за начин; за узрок и за меру и 

количину); апозиција. 

- доследно примењује 

правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова  

- користи правопис (школско 

Правопис 5 Велико слово у вишечланим 

географским називима; у називима 

институција, предузећа, установа, 

организација (типични примери); 

велико и мало слово у писању 

присвојних придева. 

Страни језик, Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, Верска 

настава, Граёанско 

васпитање. 
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издање) Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, 

придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу; вишечлани основни и 

редни бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у 

набрајању, уз вокатив и апозицију); 

наводници (наслови дела и називи 

школа); црта (уместо наводника у 

управном говору). 

- правилно изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице - говори 

јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

- течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке 

текстове 

Ортоепија 2 Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви). 

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање 

брзалица, најпре споро, а потом 

брже (индивидуално или у групи). 

Страни језик, Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, Верска 

настава, Граёанско 

васпитање. 

 

 

- користи различите облике 

казивања: дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. 

лицу, дијалог  

- издваја делове текста (наслов, 

пасусе) и организује га у 

смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста)  

- саставља говорени или писани 

текст о доживљају књижевног 

дела и на теме из свакодневног 

живота и света маште  

- проналази експлицитно и 

имплицитно садржане 

информације у једноставнијем 

књижевном и некњижевном 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

10 Препричавање, причање, описивање 

- уочавање разлике измеёу говорног 

и писаног језика; писање писма 

(приватно, имејл)  

Богаћење речника: синоними и 

антоними; некњижевне речи и 

туёице - њихова замена језичким 

стандардом; уочавање и отклањање 

безначајних појединости и сувишних 

речи у тексту и говору.  

Техника израде писменог састава 

(тежиште теме, избор и распоред 

граёе, основни елементи 

композиције и груписање граёе 

према композиционим етапама); 

пасус као уже тематске целине и 

Страни језик, Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, Верска 

настава, Граёанско 

васпитање. 
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тексту  

- напамет говори одабране 

књижевне текстове или одломке 

његове композицијско-стилске 

функције.  

Осам домаћих писмених задатака. 

Четири школска писмена задатка. 

 

Начин остваривања програма :  

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Књижевност 

Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана на обавезни, допунски и 

изборни део. Комбиновањем и повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална и хоризонтална 

корелација уз помоћ којих се ученици поступно уводе у свет књижевности. При обради текста примењиваће се 

јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са циљем да се ученици оспособе за самосталан 

исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. Исходи ове области су засновани на читању тако 

да је оно главна активност. У петом разреду негује се доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у 

истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела. 

Граматика 

Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи и тумачи као систем. Ниједна језичка 

појава се не изучава изоловано, већ се повезује са обраёеним текстовима из књижевности, али и са непосредном 

говорном праксом. На тај начин се настава граматике приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Садржај вежбања граматике се одреёује на основу 

континуираног праћења језичког испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у функцији оспособљавања 

ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком. 

Правопис 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру правописних вежби повремено ће се 

проверавати графија. Ученици ће се подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС 

комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће се користити 

штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и електронским издањем. 

Ортоепија 

Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће реализовати као посебне наставне 

јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба 

навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор. Као ортоепска вежба спроводиће се и 

говорење напамет научених одломака у стиху и прози уз помоћ аудитивних наставних средстава. 
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5.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

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

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

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

 Задаци:  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

 - стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеёу, као и према другим језицима и културама, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

 - стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- унапреёивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са људима 

из других земаља, 

 - усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

 - подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. У процесу учења страних 

језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Компетенције које развија :компетенција за целоживотно учење, комуникација на матерњем и страном језику, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према 

здрављу, одговоран однос према околини, естетичка кометенција 

  

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр.час

ова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИ

ЈА 

- разумеју и користе исказе који се 

односе на поздрављање, представљање 

и тражење/давање информација личне 

природе;  

- поздраве и отпоздраве, представе 

себе и другог користећи једноставна 

језичка средства;  

1. Hello Поздрављање; 

Представљање себе и других и 

тражење/ давање информација о 

себи и другима; разумевање и 

коришћење молби и захтева; 

    4 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре What‟s your name? 

I‟m… What‟s your phone number? Two 

bins. (Plurals, regular –s) a door, an 

apple (a vs an) This is an umbrella. 

What‟s that? It‟s a chair. (this/that) 

What colour is this? It‟s… 

српски језик 

и 

књижевност, 

математика, 

географија, 

граёанско 

васпитање 
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- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;  

-уз дуже паузе, описују предмете из 

непосредног окружења  

- разумеју једноставнији опис живих 

бића, предмета и места и положаја у 

простору; 

 - опишу жива бића, предмете и места 

и положаја у простору, користећи 

једноставнија језичка средства;  

- постављају и одговарају на 2-3 

повезана питања, о познатим темама  

- разумеју и реагују на једноставне 

молбе. 

Open your books. (Imperative) 

Именовање предмета и боја 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- поставе и одговоре на једноставнија 

питања личне природе;  

- разумеју, траже и дајуједноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту  

- размене информације које се односе 

на дату комуникативну ситуацију;  

- поставе и одговоре на једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

 - разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на изражавање 

допадања и недопадања;  

- изразедопадање и недопадање уз 

једноставно образложење;  

-уочавају сличности и разлике у 

култури становања у БВ и САД. 

2. School days Представљање себе 

и других и тражење/ давање 

информација о себи и 

другима;давање информа-ција о 

себи и другима; изражавање 

интересовања, допадања/недопа-

дања; изражавање хронолошког 

времена; 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре Family members, 

animals, parts of the body, I‟m… 

You‟re… My, your Where… from? am, 

is, are (the verb be), How old…? Who? 

What? текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

географија, 

српски језик 

и књижевност 

, ликовна 

култура, 

граёанско 

васпитање, 

час 

одељенског 

старешине, 

физичко 

васпитање, 

изабрани 

спорт 
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- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- разумеју и формулишу једноставније 

изразе који се односе на поседовање и 

припадност;  

-разумеју једноставнији опис живих 

бића, предмета и места и положаја у 

простору; 

- питају и кажу шта неко има / нема и 

чије је нешто;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;  

- размене информације које се односе 

на дату комуникативну ситуацију;  

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују сталне и уобичајене 

радње/активности;  

- уочавају сличности и разлике у 

култури становања 

3.People  

Описивање живих бића, предмета 

и местаи положаја у простору; 

изражавање припадања и 

поседовања; давање информација 

о себи и тражење/давање основних 

информација о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту; 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре My best friend's name 

is Anya.(possessive case) Whose?Whose 

bag is that? Is that your brother? 

(possessive adjectives) He's got dark 

brown hair. (the verb have got) These 

are 186 - питају и кажу шта неко има / 

нема и чије је нешто; - у неколико 

везаних исказа саопште информације 

о себи и другима;  

- размене информације које се односе 

на дату комуникативну ситуацију; 

 - разумеју једноставније текстове у 

којима се описују сталне и уобичајене 

радње/активности;  

- уочавају сличности и разлике у 

култури становања поседовања; 

давање информација о себи и 

тражење/давање основних 

информација о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту; caps. 

(these/those), The children have got lots 

of bikes. (plurals, 

regular/irregular)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу) 

ЧОС, српски 

језик и 

књижевност , 

биологија, 

географија, 

музичка 

култура 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују сталне и уобичајене 

радње/активности;  

- размене информације које се односе 

на дату комуникативну ситуацију;  

 

4. Time out Описивање догаёаја у 

садашњости; изражавање 

допадања/недопадања; 

тражење/давање основних 

информација о себи и другима; 

8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре My brother rides his 

bike every day. Do you like comedies? 

We don't play basketball every day. (The 

Present Simple Tense) at the weekend 

(prepositions of time), I love listening to 

pop music. (like, love, hate, enjoy + 

српски језик 

и књижевност 

, музичка 

култура 
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- опишу сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 

везаних исказа;  

- разумеју, траже и дајуједноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативномконтексту; - у 

неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;  

- опишу дневни / недељни распоред 

активности;  

- разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на изражавање 

допадања и недопадања;  

- изразедопадање и недопадање уз 

једноставно образложење 

noun/-ing form) Helen is often late for 

school. (adverbs of frequency)текстове 

и дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу) 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догаёаје / активности користећи 

неколико везаних исказа; 

 - разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на жеље, 

интересовања и изражавање допадања 

и недопадања;  

- опишусвоје и туёе жеље и 

интересовања и изразедопадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење. 

5. The first written test Описивање 

догаёаја у садашњости – 

тренутних и сталних/уобичајених 

догаёаја/активности; изражавање 

интересовања, 

допадања/недопадања 

3 Лексику и језичке структуре које се 

односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су се 

радиле у темама 1, 2, 3 и 4; задатке 

слушања, читања и воёеног писања. 

српски језик 

и књижевност 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- разумеју једноставне описе живих 

бића, појава и места и опишу их 

користећи једноставна језичка 

средства;  

-упоредеи опишу карактеристике 

живих бића, појава и места, 

6. Places  

Описивање карактеристика места; 

описивање способности у 

садашњости; описивање живих 

бића, предмета и местаи положаја 

у простору;изражавање молби, 

захтева; исказивање предлога; 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре The TV is on the 

table. (prepositions of place) There's a 

cinema in the city. There are two banks 

near my house. (There is.../There are...) 

There is a fire station in my town. The fir 

station is in Bond Street. (a/an vs the) 

She can swim. (the verb can) Let's go to 

српски језик 

и књижевнос, 

географија, 

историја, 

информатик а 

и рачунарство 

, музичка 

култура, ЧОС 
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користећиједноставнија језичка 

средства;  

- разумеју једноставније предлоге и 

одговоре на њих; 

 - упуте једноставан предлог;  

-разумеју једноставније текстове у 

којима се описују способности у 

садашњости;  

- размене информације које се односе 

на способности;  

- опишу сталне способности у 

садашњости користећи неколико 

везаних исказа 

the zoo. (Let’s)текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

-разумеју и реагују на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама и осећањима;  

- изразе, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима;  

- разумеју једностване исказе који се 

односе на присуство/одсуство нечега и 

реагују на њих;  

-разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на 

описвањедопадања и недопадања;  

- изразедопадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

-разумеjу и једноставне молбе и 

захтеве и реагују на њих;  

- упуте једноставне молбе и захтеве;  

- затражe и пружe кратко обавештење;  

- разумејуједноставније изразе који се 

7. Food  

Исказивање потреба, осета и 

осећања; изражавање 

присуства/одсуства нечега; 

изражавање допадања/ 

недопадања;изражавање молби, 

захтева, захвалности; исказивање 

количина; 

9 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре There are some 

apples, too. (countable and uncountable 

nouns), There's an orange and some ice 

cream in the fridge. (a(n)/some) There is 

some bread on the table. Is there any 

milk in the fridge? (some/any) Would 

you like some soup? (would like + noun) 

How much water do you drink? How 

many eggs have we got? (How much… / 

How many…) Can you see him? (object 

personal pronouns)текстове и дијалоге 

који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

српски језик 

и 

књижевност,

ЧОС, музичка 

култура 



338 

односе на количину нечега;  

- питају и кажу колико нечега има/ 

нема, користећи једноставија језичка 

средства;  

- на једноставан начин наруче јело 

и/или пиће у ресторану;  

- уоче сличности и разлике у начину 

исхране у различитим земљама света. 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују тренутне радње; 

 - размене информације које се односе 

на тренутне радње/активности;  

- разумеју и и размене информације 

које се односе на тренутне и сталне 

/уобичајене радње/активности  

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догаёаје / активности користећи 

неколико везаних исказа;  

- разумеју и реагују на своје и туёе 

обавезе; 

 - размене једноставније информације 

које се односе на своје и туёе обавезе и 

правила понашања;  

- разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на жеље, 

интересовања и изражавање допадања 

и недопадања;  

- разумеју честитку и одговоре на њу; 

 - упуте пригодну честитку;  

- разумеју и, примењујући 

једноставнија језичка средства, опишу 

начин прославе роёендана, као и време 

8.Celebrations Описивање 

догаёаја у садашњости – 

тренутних и сталних/ уобичајених 

догаёаја/ активности;изрицање 

обавеза; исказивање 

метеоролошког времена; 

описивање и честитање празника и 

роёендана. 

10 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре They are sitting 

outside in the garden. (Present 

Progressive Tense) Why are you wearing 

that old jacket? Because I like it. 

(Why…? / Because…) I ususally read 

comics in my free time. I'm reading a 

great book now. (Present Simple Tense 

vs Present Progressive Tense) Police 

officers have to wear wear a uniform. 

(have to)текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

српски језик 

и 

књижевност, 

ЧОС, 

информатик а 

и 

рачунарство, 

ликовна 

култура, 

географија, 

музичка 

култура 
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и начин прославе празника у земљама 

енглеског говорног подручја;  

- разумеју, тражеи дајуједноставнија 

обавештења 

метеоролошкимприликама у ширем 

комуникативном контексту;  

- опишу метеоролошке прилике и 

климатске услове 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догаёаје / активности користећи 

неколико везаних исказа; 

 - разумеју и реагују наједноставније 

исказе који се односе на жеље, 

интересовања и изражавање допадања 

и недопадања;  

- опишусвоје и туёе жеље и 

интересовања и изразедопадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење. 

9. The second written test  

Описивање догаёаја у садашњости  

– тренутних и сталних/уобичаје-

них догаёаја/активности; 

изражавање интересовања, 

допадања/недопадања 

3 Лексику и језичке структуре које се 

односе на тему и наведене 

комуникативне функције, а које су се 

радиле у темама 6, 7 и 8; задатке 

слушања, читања и воёеног писања 

српски језик 

и књижевност 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему;  

- разумеjукраће текстове у којима се 

описују догаёаји и способности у 

прошлости;  

- разменe информације у вези са 

догаёајима и способностима у 

прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа 

догаёај из прошлости;  

- опишу неки историјски догаёај. 

10. Holiday 

 Описивање догаёаја способности 

у прошлости 

8 Речи и изразе који се односе на тему; 

језичке структуре He visited his 

grandparents last week. We went 

swimming yesterday. (Past Simple Tense 

– regular and irregular verbs), Where 

was Charlie two days ago? He was at the 

cinema. (time expressions) They 

travelled by car. (by+ means of 

transport) I lived in France in 2015. 

(in+years) текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

географија, 

српски језик 

и 

књижевност, 

час 

одељенског 

старешине, 

историја 
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Начин остваривања програма :  

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да 

се доследно спроводе и примењују следећи ставови: – циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

 – говор наставника прилагоёен 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 одреёеним 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 

одреёеним контекстом, поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог меёусобног 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 прилагоёене 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 прилагоёавати 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 увоёење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто 

Технике/активности  

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности.  
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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 упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...).  

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

„Превоёење” 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 измеёу 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.  

Увоёење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз.  

Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. 
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5.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догаёаје, појаве, процесе и личности, стекне 

основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран 

однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеёу, друштву и држави у којој живи. 

Компетенције које развија:  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ: Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује 

битно од небитног, изражава и образлаже идеје,  

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ: има позитиван став према поштовању људских права и слобода,  

ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА:показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове 

вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних 

добара,  

КОМУНИКАЦИЈА :уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући 

ограничења у погледу дужине и намене,уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност, изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин.  

ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ: зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме 

да планира и проналази начине њиховог остваривања, 

РАД СА ПОДАЦИМА И НФОРМАЦИЈАМА: користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога 

процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника, формулише објашњења и закључке на основу резултата до 

којих је дошао у раду, 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА: презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара, стечена нова 

сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним, КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ: активно и конструктивно учествује у раду 

групе или пара, доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе. 
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ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– разликује основне временске 

одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); – лоцира одреёену 

временску одредницу на временској 

ленти; – разликује начине рачунања 

времена у прошлости и садашњости; – 

именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе граничне 

догаёаје; – разврста историјске изворе 

према њиховој основној подели; – 

повеже врсте историјских извора са 

установама у којима се чувају (архив, 

музеј, библиотека); 

 

 

 – наведе главне проналаске и опише 

њихов утицај на начин живота људи у 

праисторији; – разликује основне одлике 

каменог и металног доба; 

 

 

 

 

 

– лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и државе 

Старог истока; – користећи историјску 

карту, доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком цивилизација 

Старог истока; – одреди место 

припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВА

ЊА 

ПРОШЛОСТ

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАИСТОРИ

ЈА 

 

 

 

 

 

СТАРИ 

ИСТОК 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји 

 Појам прошлости и историја као наука о 

прошлости људског друштва. 

 Хронологија – рачунање времена. 

 Подела прошлости и периодизација историје. 

Историјски извори – дефиниција, основна 

подела и установе у којима се чувају. 

 Проширени садржаји 

 Сродне науке и помоћне историјске науке. 

Историја око нас. 

 Историјско наслеёе – тековине. 

 

 

 

 

Основни садржаји  

Основне одлике праисторије (начин живота 

људи, проналасци). 

 Подела праисторије (камено, метално доба). 

Проширени садржаји Најважнији 

праисторијски локалитети у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, Винча...) 

 

 

Основни садржаји 

 Појам Старог истока – географске одлике, 

најзначајније цивилизације (Месопотамија, 

Египат, Јудеја, Феникија). 

 Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно уреёење 

(монархија –царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 

 

Верска настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верска настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна култура 

Географија 
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заједнице; – пореди начин живота 

припадника различитих друштвених 

слојева на Старом истоку; – наведе 

најважније одлике државног уреёења 

цивилизација Старог истока; – 

идентификује основна обележја и значај 

религије у цивилизацијама Старог 

истока; – разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока; – илуструје 

примерима важност утицаја привредних, 

научних и културних достигнућа народа 

Старог истока на савремени свет; – 

користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, 

догаёај и личност у одговарајући 

миленијум или век; – изложи, у усменом 

или писаном облику, историјске 

догаёаје исправним хронолошким 

редоследом; – прикупи и прикаже 

податке из различитих извора 

информација везаних за одреёену 

историјску тему; – визуелне и 

текстуалне информације повеже са 

одговарајућим историјским периодом 

или цивилизацијом 

 

 

 

– опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке; – 

лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке; – 

приказује друштвену структуру и 

државно уреёење грчких полиса на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основне одлике привреде и свакодневни 

живот – обичаји, занимања, култура исхране и 

становања. Култура и историјско наслеёе 

народа Старог истока – религија (монотеизам и 

политеизам), писмо, књижевност, уметност, 

наука, цивилизацијске тековине (математика, 

архитектура, календар, иригациони систем, 

саобраћајна средства, медицина, закони...). 

 Проширени садржаји  

Специфичности египатске религије. 

 Специфичности религија цивилизација 

Месопотамије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји 

 Појам античке Грчке – географске одлике.  

Најстарији период грчке историје (Критска и 

Микенска цивилизација).  

Грчки митови (појам, примери) и хомерски 

епови. Колонизација и основне одлике 
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примеру Спарте и Атине; – пореди 

начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој, – 

идентификује узроке и последице грчко-

персијских ратова и Пелопонеског рата; 

– истражи основна обележја и значај 

религије старих Грка; – разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница; – наведе значај и последице 

освајања Александра Великог; – 

илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних 

достигнућа античке Грчке и 

хеленистичког доба на савремени свет; – 

користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, 

догаёај и личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у одговарајући 

миленијум, век или деценију; – израчуна 

временску удаљеност измеёу појединих 

догаёаја; – користи основне историјске 

појмове;  

 

 

 

– лоцира на историјској карти простор 

настанка и ширења Римске државе; – 

наведе основне разлике измеёу античке 

римске републике и царства; – разликује 

узроке од последица најзначајнијих 

догаёаја у историји античког Рима; – 

истражи основна обележја и значај 

религије античког Рима; – илуструје 

примерима важност утицаја привредних, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКИ 

РИМ 
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11 

привреде. 

 Полиси – Спарта и Атина (појам полиса, 

структура друштва, државно уреёење). 

 Грчко-персијски ратови.  

Пелопонески рат – узроци и последице. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

олимпијске игре, митологија, уметност, наука, 

обичаји, занимања). Хеленистичко доба и 

његова култура. Историјско наслеёе 

(институције, закони, књижевност, позориште, 

филозофија, демократија, медицина, уметност, 

архитектура, беседништво, олимпијске игре). 

 Проширени садржаји  

Пелопонески рат (ток рата, најважнији догаёаји 

и личности). 

 Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, 

Филип II, Аристотел, Aрхимед... Грчка 

митологија, пантеон. Седам светских чуда 

античког доба 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји  

Појам античког Рима – географске одлике и 

периодизација. 

 Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 

Структура друштва и уреёење Римске 

републике. Ширење Римске државе (освајања и 

провинције, привреда).  

Рим у доба царства – принципат и доминат. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верска настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна култура 

Географија 

 

 

 

 

Верска настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна култура 

Географија 
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научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет; – 

пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

античком Риму; – наведе најзначајније 

последице настанка и ширења 

хришћанства; – лоцира на карти 

најважније римске локалитете на 

територији Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметност, наука, обичаји, занимања). 

Хришћанство – појава и ширење. 

 Пад Западног римског царства (почетак 

Велике сеобе народа, подела царства и пад 

Западног царства).  

Историјско наслеёе (абецеда, календар, 

медицина, уметност, архитектура, путеви, 

водовод, канализација, терме, римски бројеви, 

хришћанство, римско наслеёе на територији 

Србије).  

Проширени садржаји  

Етрурци. 

 Римска војска.  

Римски градови на територији Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, Цицерон, 

Јулије Цезар, Клеопатра, Октавијан Август, 

Константин Велики...). 

 Римски пантеон. 

 Гладијаторске борбе. 

 

Начин остваривања програма : Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ 

учења предмета и дефинисане исходе 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 догаёаји, 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. 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 догаёаје 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 
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карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догаёаја одвијао, 

помажући им да кроз време прате промене на одреёеном простору. 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. Одреёене 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). 
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5.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЈА 

Циљ: 

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у 

природном и друштвеном окружењу и меёусобној повезаности са њима развије одговоран однос 

према себи, природи и будућности планете Земље. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 36 

 

 

ИСХОДИ 
НАЗИВ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ Стандарди постигнућа 

/Начин провере 

остварености стандарда 
По завршеној теми/области ученици су у 

стању да: 
Ученици уче и увежбавају: 

- повеже постојећа знања о природи и друштву 

са географијом као науком;  повеже 

географска знања о свету са историјским 

развојем људског друштва и научно-

техничким прогресом;  на примерима покаже 

значај учења географије за свакодневни живот 

човека; разликује одговорно од неодговорног 

понашања човека према природним ресурсима 

и опстанку живота на планети Земљи. 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 
Ширење географских хоризоната и 

велика географска открића.  

Одговорност човека према планети 

Земљи.  

 

   

  

 

- разликује појмове васиона, галаксија, 

Млечни пут, Сунчев систем, Земља;  објасни и 

прикаже структуру Сунчевог система и 

положај Земље у њему;  разликује небеска 

тела и наводи њихове карактеристике;  одреди 

положај Месеца у односу на Земљу и именује 

месечеве мене. 

ВАСИОНА Васиона, галаксијa, Млечни 

пут,звезде,  

сазвежёа.  

Сунчев систем: Сунце, планете,  

сателити, Месец, месечеве мене, 

астероиди, 

 комете, метеори .  

Облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи,Сила Земљине 

теже, глобус, екватор, полови. 

1.2.1. наводи набеска 

тела у Сунчевом систему 

1.2.2. описује облик 

Земље 

2.2.1.описује небеска 

тела и њихове одлике 

3.2.1. препознаје и 

објашњава димензије 

Земље и последице 

Земљиних облика 
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- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 

доказе о њеном облику;  помоћу карте опише 

распоред копна и воде на Земљи и наведе 

називе континената и океана; примерима 

објасни деловање Земљине теже на 

географски омотач; разликује и објасни 

Земљина кретања и њихове последице; повеже 

смер ротације са сменом дана и ноћи; повеже 

нагнутост земљине осе са различитом 

осветљеношћу површине Земље; повеже 

револуцију Земље са сменом годишљих доба 

на северној и јужној полулопти и појавом 

топлотних појасева. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Ротација Земље и последица 

ротације. 

Револуција Земље и последице 

револуције. 

Tоплотни појасеви. 

1.2.2. препознаје процесе 

земљиних кретања 

3.2.1. објашњава 

последице земљиних 

кретања 

 

- разликује деловање унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, унутрашња топлота Земље);  

разликује основне омотаче унутрашње граёе 

Земље;  наведе спољашње силе (ветар, вода) 

Земље;  помоћу карте и цртежа опише начине 

и последице кретања литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање);  разликује хипоцентар и епицентар 

и наведе трусне зоне у свету и у Србији;  

наведе поступке које ће предузети за време 

земљотреса ;  опише процес вулканске 

ерупције и њене последице; помоћу 

фотографија или узорка стена разликује 

основне врсте стена, описује њихов настанак и 

наводи примере за њихово коришћење;  

помоћу карте, цртежа и мултимедија 

објашњава настанак планина и низија и 

разликује надморску и релативну висину;  

разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

наведе примере деловања човека на промене у 

рељефу (бране, насипи, копови). 

ЛИТОСФЕРА Постанак и унутрашња граёаЗемље. 

Вулканизам и земљотреси. 

Стене: магматске, седиментне, 

метаморфне.  

Постанак рељефа процесима 

набирања и раседања,надморска и 

релативна висина. Обликовање 

рељефа дејством воде (радом река, 

таласа, леда, растварање стена) и 

ветра.  

Човек и рељеф (пoзитивни и 

негативни утицаји).  

   

1.2.3. препознаје основне 

одлике литосфере 

2.2.2. разликује 

објекте,појаве и процесе 

у литосфери 

3.2.2. објашњава 

физичко географске 

законитоати у литосфери 
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- опише структуру атмосфере;  наведе 

временске промене које се дешавају у 

тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 

загревање ваздуха...);  разликује појам времена 

од појма клима;  наведе климатске елементе и 

чиниоце и основне типове климе; графички 

представи и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; користи 

дневне метеоролошке извештаје из медија и 

планира своје активности у складу са њима;  

наводи примере утицаја човека на загаёење 

атмосфере и предвиёа последице таквог 

понашања;  наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на човека (екстремне 

температуре и падавине, град, гром, олуја). 

АТМОСФЕРА Атмосфера (састав, структура 

изначај). Време и клима: климатски 

елементи и појаве.  

Климатски чиниоци, основни типови 

климе.  

Човек и клима (атмосферске 

непогоде, утицај човека на климу). 

   

1.2.3. препознаје основне 

одлике атмосфере 

2.2.2. разликује 

објекте,појаве и процесе 

у атмосфери 

3.2.2. објашњава 

физичко географске 

законитоати у атмосфери 

 

- уочава и разликује на географској карти 

океане, већа мора, заливе и мореузе;  наведе и 

опише својства морске воде;  помоћу карте 

прави разлику измеёу речне мреже и речног 

слива;  наведе и опише елементе реке (извор, 

ушће, различити падови на речном току);  

разликује типове језерских басена према 

начину постанка;  наведе узроке настанка 

поплава и бујица и објасни последице 

њиховог дејства;  наведе поступке које ће 

предузети за време поплаве и након ње;  

наведе примере утицаја човека на загаёивање 

вода и предвиёа последице таквог понашања. 

ХИДРОСФЕРА Светско море и његова хоризонтална 

подела, својства морске воде,кретање 

морске воде.   

Воде на копну: подземне воде и 

извори, реке, језера и ледници. 

Човек и вода – поплаве и бујице, 

заштита вода од загаёења. 

1.2.3. препознаје основне 

одлике хидросфере 

2.2.2. разликује 

објекте,појаве и процесе 

у хидросфери 

3.2.2. објашњава 

физичко географске 

законитоати у 

хидросфери 

 

- помоћу карте повеже климатске услове са 

распрострањеношћу живог света на Земљи;  

помоћу карте наведе природне зоне и 

карактеристичан живи свет у њима;  опише 

утицај човека на изумирање одреёених 

биљних и животињских врста;  наведе 

БИОСФЕРА Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи.  

Угроженост и заштита живог света. 

1.2.3. препознаје основне 

одлике босфере 

2.2.2. разликује 

објекте,појаве и процесе 

у биосфери 

3.2.2. објашњава 



351 

примере за заштиту живог света на Земљи. физичко географске 

законитоати у биосфери 

Меёупредметне компетенције: Комуникација, Компентенција за целоживотно учење, Одговоран однос према 

околини, естетичка компетенција 

Меёупредметно повезивање: српски језик,ликовна култура,историја,биологија,математика,физичко и здравствено 

васпитање,информатика и рачунарство. 

Начин провере постигнућа: усмена, писмена, практична, домаћи задаци. 
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5.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : БИОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета :учења Биологије 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;дигитална компетенција;одговоран однос према околини;одговоран однос према 

здрављу; комуникација,рад са подацима и информацијама;решавање проблема,сарадња, 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

истражује особине живих бића према 

упутствима наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

– групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

– одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класифика-цију живих 

бића; 

– идентификује основне прилагоёености 

спољашње граёе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране и распрострањење;  

– једноставним цртежом прикаже 

биолошке објекте које посматра и 

истражује и означи кључне детаље; 

– прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно 

и графички их представља и изводи 

једноставне закључке; 

– разликује наследне особине и особине 

које су резултат деловања средине, на 

моделима из свакодневног живота; 

– поставља једноставне претпоставке, 

огледом испитује утицај срединских 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНО

СТ ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

    38 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

      

 

 

 

Жива бића, нежива природа и биологија.Особине 

живих бића: ћелијска граёа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, покретљивост, 

размножавање, раст и развиће.Једноћелијски и 

вишећелијски организми.Основе класификације: 

главни (морфолошки) карактери и особине важне 

за класификацију. Формирање скупова карактера 

који се укла-пају једни у друге (груписање живих 

бића).Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за обављање свих 

животних процеса. Дисање као размена гасова у 

различитим срединама. 

Излучивање.Надражљивост. Покретљивост – 

кретање. Размножавање: бесполно и полно. Раст и 

развиће. Дужина живота. Промене које човек 

пролази током развића; пубертет и полна зрелост 

 

 

Живот у воденој и копненој средини – изглед, 

прилагоёености на начин животаЖивот у води – 

изглед, прилагоёености на начин живота.Живот на 

копну – изглед, прилагоёености на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, прилагоёености на 

начин живота. 

Свет око нас, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

српски језик и 

књижевност, 

информатика 

и рачунарство, 

физика 
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фактора на ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава резултате;– 

користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради пода-така и 

приказу резултата; 

– доведе у везу промене у спољашњој 

средини (укључујући утицај човека) са 

губитком разноврсности живих бића на 

Земљи;– направи разлику измеёу 

одговорног и неодговорног односа према 

живим бићима у непосредном окружењу; 

– предлаже акције бриге о биљкама и 

животињама у непосредном окружењу, 

учествује у њима, сараёује са осталим 

учесницима и реша-ва конфликте на 

ненасилан начин; 

 – илуструје примерима деловање људи 

на животну средину и проце-њује 

последице таквих дејстава; 

– идентификује елементе здравог начина 

живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава 

ризична пона-шања 

 

 

НАСЛЕЂИВА

ЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМ

У 

 

  

  

 

 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

6 
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Преношење особина са родитеља на потомке. 

Разлике родитеља и потомака. Разлике полног и 

бесполног размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне врсте се 

меёусобно разликују (варијабилност) – узроци 

варијабилности: наслеёивање и утицај средине на 

развиће сваке јединке. Варијабилност организама 

унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

 

Жива бића из непосредног окружења. Позитиван и 

негативан утицај људи на жива бића и животну 

средину..Заштита живих бића и животне 

средине.Пројекат очувања природе у мом 

крају.Дивље животиње као кућни љубимци – да 

или не.Значај врста за човека (самоникло јестиво, 

лековито, отровно биље; животиње као храна и 

могући преносиоци болести, отровне живо-тиње). 

 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 

напици.Штетност дуванског дима и псхоактивних 

супстанци.Физичка активност и здравље.Промене 

у пубертету и последице прераног ступања у 

сексуалне односе. 

 

Начин остваривања програма : применaразличитих 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. 
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5.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

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

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

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

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

Опште предметне компетенције 

Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу; стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима 

човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; развијање ученикове способности 

посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; развијање културних, радних, етичких и естетских навика 

ученика, као и математичке радозналости; стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику; оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; припрема ученика за 

разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; изграёивање позитивних особина ученикове личности, као што су: 

систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; стицање навика и умешности у 

коришћењу разноврсних извора знања; користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. Решава проблеме и доноси 

одлуке у једноставним12 ситуацијама када је захтев јасно формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне 

елементе математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе технологије саопштава решење проблема 

или донету одлуку. Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује податке и примењује одговарајуће 

математичке поступке. Образлаже решење проблема или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при чему бира и вреднује пут 

и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује 

своје ставове и дискутује користећи математички језик 

Специфичне предметне компетенције 

Математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. Ученик 

примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. Примењује основна математичка знања на решавање 

једноставних ситуација из свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на једноставан рачун, решавање 
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једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе писане и усмене математичке комуникације. Ученик примењује математичке 

концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и 

геометријске методе. Уме да користи одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве сложенијих 

математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима и симболима саопштава своје ставове. Ученик бира 

математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује различите начине решавања проблема. Уме да примени 

математичка знања у анализи сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да 

га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и 

анализира их. 

Исходи учења 

По завршетку разрда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 

Број 

часова 

 

САДРЖАЈИ (назначити и корелацију са другим 

предметима) 

Корелација 

Израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у скупу  

природних бројева); 

Реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупуприродних бројева); 

Примени правила дељивости са 2, 3,4, 5, 9, 

25 и декадним јединицама; 

разликујепросте и сложенебројеве и растави 

број на просте чиниоце; 

одреди и примени НЗС и НЗД: 

изводи скуповне операције уније,пресека, 

разлике и правилно употребљава 

одговарајуће скуповне ознаке, 

анализира односе датих  геометријских 

објеката и запише их математичким 

писмом; 

опише основне појмове у вези са кругом 

Природни 

бројеви 

 

34 

Скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан 

скуп (с одговарајућим знацима). Венови дијаграми.  

Речи: „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”. Обнављање 

својстава скупа N (природних бројева) и скупа N0 

(природних бројева са нулом). Дељење у скупу N0 

(једнакост a=bq+r, 0≤r<b). Појам дељивости; 

чиниоци и садржаоци природног броја. Дељивост 

декадним јединицама. Дељивост са 2, 5, 3. Дељивост 

са 4, 9 И 25. Прости и сложени бројеви. Растављање 

природних бројева на просте чиниоце. Заједнички 

делилац и највећи заједнички делилац. Заједнички 

садржалац и најмањи заједнички садржалац. 

Географија 

 

Основни 

појмови 

геометрије 

 

17 

Права, дуж, полуправа, раван. Изломљене линије; 

области. Кружница (кружна линија), круг. 

Кружница и права; тетива и тангента.Централна 

симетрија. Вектор, транслација 

 

Угао 

 
17 

Угао (појам, елементи, обележавање). Централни 

угао; кружни лук и тетива. Преношење углова. 

Врсте углова (опружен, прав, оштар, туп, пун угао). 
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(центар, полупречник,тангента, тетива) и 

одреди положај тачке и праве у односу на 

круг; 

нацрта праву паралелну датој правој 

користећи геометријски прибор; 

упореди, сабира и 

одузимадужи,конструктивно и рачунски; 

преслика дати геометријски објекат 

централном симетријом и транслацијом; 

правилно користи геометријски прибор. 

Идентификује врсте и опише својства 

углова (суседни, упоредни,унакрсни, углови 

на трансверзали,углови са паралелним 

крацима) и примени њихове узајамне 

односе; 

Нацрта праву нормалну на дату праву 

користећи геометријски прибор; 

измери дати угао и нацрта угао за дате 

мере; 

упореди, сабере и одузме углове рачунски и 

конструктивно; 

реши једноставан задатак применом 

основних својстава 

паралелограма(једнакост наспрамних 

страница инаспрамних углова). 

прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној полуправој разломке у оба записа 

и преводи их из једног записа удруги запис; 

одреди месну вредност цифре у запису 

децималног броја; 

заокругли број и процени грешку 

заокруживања; 

израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну 

Упореёивање углова. Мерење углова (јединице: 

степен, минут, секунд; угломер). 

Разломци 

 

55 

 

Појам разломка облика a/b. Проширивање и 

скраћивање разломака. Упореёивање разломака. 

Децимални запис разломка. Превоёење децималног 

записа разломка у запис облика a/b. Заокругљивање 

бројева. Придруживање тачака бројевне полуправе 

разломцима. Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа - обичном и децималном) 

и њихова својства. Изрази. Једначине и неједначине 

у скупу позитивних рационалних бројева облика: x 

+ а = b, 

x - а = b, x + а > b, x - а > b, x + а < b, 

x - а < b, а - x < b, а - x > b, аx = b, x : а = b, 

аx + b = c, аx - b = c, а(x + b) = c, а(x - b) = c, а(x - b) = 

c, аx < b, аx > b, x : а < b, x : а > b, 

а : x = b, а : x < b, а : x > b, и сличне. Аритметичка 

средина. Основна неједнакост: за p < q, p < (p + q)/2 

< q. Измеёу свака два рационална броја налази се 

рационалан број (тј. неограничен број њих), јер је 

скуп рационалних бројева густ у себи. Размера и 

њене примене (алгебарска и геометријска 

интерпретација). Проценат. 

 

Осна 

симетрија  

13 

 

Осна симетрија у равни. Симетричне тачке; 

симетричност двеју фигура у односу на праву. Оса 

симетрије фигуре. Симетрала дужи и симетрала 

угла; конструкције. 
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једначину и неједначину; 

реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

одреди проценат дате величине; 

примени размеру у једноставним реалним 

ситуацијама; 

примени аритметичку средину датих 

бројева; 

сакупи податке и прикаже их табелом и 

кружним дијаграмом и, по потреби, користи 

калкулатор или расположиви софтвер. 

Идентификује оснo симетричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије; 

Симетрично преслика тачку, дужи 

једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор; 

Конструише симетралу дужи и симетралу 

угла и примењује њихова својства; 

Конструише праву која је нормална на дату 

праву или је паралелна датој правој. 
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Образовни стандарди 

 

MA1.1.1 прочита и запише природан броJ 

MA1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа 

MA.1.1.4. изврши бар једну основну рачунску операције с природним бројевима 

МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другиM 

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура 

МА.1.3.1. влада појмовима дуж, полуправа, права, раван, кружница, круг 

MA2.1.1. упореди по величини бројеве записаме у различитим облицимa 

MA.2.1.2 израчуна вредност најједноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета 

МА. 2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијамa 

МА.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним 

МА. 2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упоредне и унакрсне углове, рачуна са њима ако су изражени у 

целим степенима 

МА. 2.3.1. уме да примени скуповне операције на геометријске објекте 

MA3.1.1. одреди вредност сложеног бројевног израза 

МА. 3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

МА. 3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и 

нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

МА.3.2.5. користи једначине, неједначине  решавајући и сложеније текстуалне задатке 

Кључни појмови 

садржаја 

 

Сабирак, умањеник, умањилац, чинилац, дељеник, делилац, комутативност, асоцијативност, дистрибутивност, 

неутрални елемент, бројевна полуправа ,елементи скупа, подскуп скупа, унија, пресек, разлика, комлемент скупа, 

уреёеност скупа, претходник, следбеник, полуправа, дуж, релације „измеёу“ и „подударан“, заједнички делиоци, 

највећи заједнички делилац два или више бројева, узајамно прости бројеви, заједнички садржаоци, најмањи 

заједнички садржалац два или више бројева, проширивање разломака, скраћивање разломака; прави, неправи 

разломак, мешовити бро; децимални запис разломка, превоёење, коначни и бесконачни облик децималног записа; 

тетива, кружни лук, централни угао, упореёивање углова, једнакост углова; нормалне праве, пун угао, прав угао, 

оштар угао, туп угао, опружен угао; сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца; сабирање и одузимање 

разломака; неједначина; упоредни, суседни и унакрсни углови; углови са паралелним крацима; дељење разломака, 

реципрочна вредност, двојни разломак; множење разломака у децималном запису, множење разломака декадном 

јединицом; дељење разломака у децималном запису, дељење разломака декадном јединицом; размера; симетрала 

угла;симетрала дужи; осносиметричне тачке, оса симетерије; 
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5.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

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

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

се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању 

свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају 

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма 

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сараёивати, кога ће се консултовати) 

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду 

у дигиталном окружењу 

 

Компетенције које развија:  

Математичка писменост и основна знања из науке и технологијe 

Дигитална компетенција 

Учење како се учи 

Кроз наставу информатике ученици развијају нове облике писмености као што су: ИКТ, дигитална, медијска, информатичка, www и интернет 

писменост. Кроз рачунарство ученици развијају појмове алгоритма, програмирања, нових технологија. 
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ИСХОДИ ТЕМА 
Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОРЕЛАЦИЈА 

– наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу 

– правилно користи ИКТ уреёаје 

– именује основне врсте и компоненте ИКТ уреёаја 

– прави разлику измеёу хардвера, софтвера и 

сервиса 

– прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

– креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

– креира текстуални документ и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

– примени алате за снимање и репродукцију аудио 

и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 Предмет изучавања 

информатике и рачунарства. 

 

 ИКТ уреёаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

 

 Подешавање радног окружења. 

 

 Организација података. 

 

 Рад са сликама. 

 

 Рад са текстом. 

 

 Рад са мултимедијом. 

 

 Рад са презентацијама. 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, ликовна 

култура, 

музичка 

култура 

– реагује исправно када доёе у потенцијално 

небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уреёаја; 

– доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне средине 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на интернету 

– реагује исправно када доёу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем интернета 

– приступа интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу и 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

 

4 

 Употреба ИКТ уреёаја на 

одговоран и сигуран начин. 

 

 Правила безбедног рада на 

интернету. 

 

 Претраживање интернета, 

одабир резултата и преузимање 

садржаја. 

 

 Заштита приватности личних 

 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит 



361 

преузима их на свој уреёај 

– информацијама на интернету приступи критички 

– спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на интернету 

– разуме значај ауторских права 

– препознаје ризик зависности од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем 

 

података. 

 

 Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и 

управљање временом. 

 

– изводи скуповне операције уније, пресека, 

разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке 

– схвати математичко-логички смисао речи „и”, 

„или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза „ако...онда” 

– зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, 

дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и 

интерпретира их алгоритамски 

– наведе редослед корака у решавању једноставног 

логичког проблема 

– креира једноставан рачунарски програм у 

визуелном окружењу 

– сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби 

– користи математичке операторе за израчунавања 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у програму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО 
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 Увод у логику и скупове: унија, 

пресек, разлика; речи „и”, 

„или”, „не”, „сваки”, „неки”, 

„ако...онда”. 

 

 Увод у алгоритме аритметике: 

писмено сабирање, множење, 

дељење с остатком, Еуклидов 

алгоритам. 

 

 Увод у тему програмирања. 

 

 Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програмирање. 

 

 Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком и 

видеом. 

 Програм – категорије, блокови 

наредби, инструкције. 

 Програмске структуре 

(линијска, циклична, 

разграната). 

 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

математика, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура, 

тит 
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– сараёује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала у вези са 

темом, формулацији и представљању резултата и 

закључака 

– одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта 

– наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен 

– поставља резултат свог рада на интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ наставника 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 
6 

 Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 

 

 Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима. 

 

 Представљање резултата 

пројектног задатка. 

Српски језик, 

енглески језик, 

математика, 

ликовна 

култура, 

музичка 

култура,  

тит 

 

Начин остваривања програма :  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања.  

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

• теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу 

развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

• практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу остварености исхода  

Подела на групе 

Настава се реализује у групама (оквирно 15 ученика у групи). Годишњи фонд часова је 36.  

Место реализације наставе 

Часови се реализују у кабинету за информатику - дигиталној учионици  

Препоруке за реализацију наставе 

Узети у обзир предзнање са којим ученици долазе у пети разред и при томе бирати: 

- за примере из свакодневног живота изабрати проблеме који симулирају ситуације и проблеме из предмета које изучавају у школи или 

реалних ситуација из живота 

- едукативне игре за развијање алгоритамског начина мишљења. 

Решења логичких задатака анализирати, тестирати и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка. 
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5.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета : 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 : 

 

У оквиру области Животно и радно окружење посебно развијати меёупредметне компетенције – Одговоран однос према околини и 

Естетичка. 

- У оквиру области Саобраћај посебно развијати меёупредметну компетенцију – Одговоран однос према здрављу. 

- У оквиру области Техничка и дигитална писменост посебно развијати меёупредметне компетенције – Дигиталну, Рад са подацима и 

информацијама и Комуникација. 

- У оквиру области Ресурси и производња посебно развијати меёупредметну компетенцију – Естетичка, Одговоран однос према околини 

и Компетенција за учење. 

- У оквиру области Конструкторско моделовање посебно развијати меёупредметне компетенције – Предузетништво, Решавање проблема, 

Сарадња, Дигиталну и Комуникација 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– описује улогу технике, технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање; 

– разликује основна подручја човековог рада, производње 

и пословања у техничко-технолошком подручју; 

– наводи занимања у области технике и технологије; 

– процењује сопствена интересовања у области технике и 

технологије; 

– организује радно окружење у кабинету; 

– правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ 

уреёаје у животном и радном окружењу; 

– процени како би изгледао живот људи без саобраћаја; 

– класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава 

Живот

но и 

радно 

окруж

ење 

  

6 

Појам, улога и значај технике и 

технологије на развој друштва и 

животног окружења. 

Подручја човековог рада и производње, 

занимања и послови у области технике и 

технологије. 

Правила понашања и рада у кабинету. 

Организација радног места у кабинету и 

примена мера заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уреёаја у животном и радном 

окружењу 

информатика 

и рачунарство, 

природа и 

друштво 
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према намени; 

– наводи професије у подручју рада саобраћај; 

– направи везу измеёу савременог саобраћаја и коришћења 

информационих технологија; 

– разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила; 

– правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих 

возила у саобраћају; 

– користи заштитну опрему за управљање бициклом и 

дечијим возилима; 

– аргументује неопходност коришћења сигурносних 

појасева на предњем и задњем седишту аутомобила и увек 

их користи као путник; 

– повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика; 

– одговорно се понаша као путник у возилу; 

– показује поштовање према другим учесницима у 

саобраћају; 

– анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару 

и идентификује ризично понашање пешака и возача 

бицикла; 

– самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет; 

Саобр

аћај 

 

14 

Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

Употреба информационих техологија у 

савременом саобраћају  

Професије у подручју рада саобраћај 

Саобраћајна сигнализација – изглед и 

правила поступања 

Израда модела саобраћајних знакова 

или средстава  

Симулација раскрснице 

Правила и прописи кретања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила 

(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација или саобраћајни 

полигон 

Обавезе и одговорност деце као 

учесника у саобраћају 

Заштитна опрема потребна за безбедно 

управљање бициклом и дечијим 

возилима 

историја 

•информатика и 

рачунарство 

•биологија 

•географија 
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– правилно чита технички цртеж; 

– преноси податке измеёу ИКТ уреёаја; 

– примењује основне поступке обраде дигиталне слике на 

рачунару; 

– користи програм за обраду текста за креирање документа 

са графичким елементима; 

– користи Интернет сервисе за претрагу и приступање 

online ресурсима; 

– преузима одговорност за рад; 

– представи идеје и планове за акције које предузима 

користећи савремену информационо-комуникациону 

технологију и софтвер; 

– повезује својства природних материјала са применом; 

– објасни технологије прераде и обраде дрвета,  

производњу папира, текстила и коже; 

– сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и 

дрвета; 

– правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега); 

– направи план израде једноставног производа и план 

управљања отпадом; 

– самостално израёује једноставан модел; 

– самостално проналази информације потребне за израду 

предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе; 

– одабира материјале и алате за израду предмета/модела; 

– мери и обележава предмет/модел; 

– ручно израёује једноставан предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, 

поступке и алате; 

– користи програм за обраду текста за креирање документа 

реализованог решења; 

– самостално представља пројектну идеју, поступак израде 
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Прибор за техничко цртање  

 Геометријско цртање  

Формати папира  

Типови и дебљине линија  

Елементи котирања 

Цртање техничког цртежа са 

елементима 

Пренос података измеёу ИКТ уреёаја 

Дигитална обрада слике 

Креирање документа у програму за 

обраду текста 

Форматирање текста, уметање слике и 

графике 

Интернет претрага и приступ online 

ресурсима. 

Математика 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна  

култура 

Ресурс

и и 

произв

одњА 

 

20 

Природни ресурси на Земљи: енергија и 

материјали. 

Управљање отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине). 

Врсте, својства и примена природних 

материјала. 

Технологија прераде и обраде дрвета. 

Технологија прераде и обраде коже. 

Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 

Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета 

,сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 

Коришћење алата и прибора за ручну 

обраду и спајање наведених материјала 

– маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега 

Математика 

Биологија 

Ликовна  

култура 
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и решење/ производ; 

– показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха; 

– планира активности које доводе до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену трошкова; 

– активно учествује у раду пара или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање према сарадницима; 

– пружи помоћ у раду другим ученицима; 

– процењује остварен резултат и развија предлог 

унапреёења. 

К
о
н

ст
р

у
к

т
о
р

ск
о
 

м
о
д

ел
о
в

а
њ

е 

 

16 

Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже коришћењем 

одговарајућих техника, поступака 

и алата. 

Приказивање идеје, поступка израде и 

решења/производа. 

Тимски рад и подела задужења у тиму. 

Математика 

Ликовна  

Култура 

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 пети 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. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. При планирању треба, такоёе, 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. Поред уџбеника, као једног од извора 

знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. С обзиром да је настава теоријско-

практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељењана 2 (две) групе (одељења која имају до 30, а не мање од 20 ученика се деле 

на групе). 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода. 

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

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уреёаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 

одговарајући услови, ученицима треба обезбедити 

мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 
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II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из обла-сти технике и технологије која су стекли у оквиру предмета светоко нас и природа 

и друштво, као и са одреёеним животним искуствима у коришћењу различитих уреёаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити 

даље стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према 

техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Код ученика 

узраста 11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, као и потреба да нешто сами стварају својим рукама. То треба 

искористити на прави начин и учинити реализацију овог предмета што више 

повезаним са свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке 

проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у 

коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче по- 

зитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о 

потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

Животно и радно окружење 

Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије треба реализовати уз активну улогу 

ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да идентификују одреёена занимања којима се људи баве и послове који се 

обављају у оквиру тих занимањ као и техничка средства која се при томе користе. Тако ће упознати основна подручја човековог 

рада,производње и пословања у 

техничко-технолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање ширег контекста технике и њеног утицаја на човека и 

планету Земљу с еколошког, економског, културолошког и социолошког аспекта. 

Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и технологије. Указати на значај наставе технике и технологије у 

циљу стицања техничке културе, тј. техничке писмености и неопходност усвајања одреёених знања о техничким уреёајима који нас окружују, 

добробитима која доносе, начину 

рада, могућим опасностима, развијањем вештина које омогућују креативност и иновативност у дизајнирању и изради техничких средстава као 

и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици стичу и одреёена сазнања о разним професијама што ће им касније помоћи при 

професионалном усмеравњу и опредељивању. 

С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других кабинета у школи, ученици треба да упознају 

специфичност рада, распоред и организацију радних места као и правила понашања и рада у кабинету. Посебну пажњу треба посветити 

безбедности на раду приликом коришћења алата и прибора. Указати на ситуације које могу због непоштовања правила понашања или 

неправилне употребе алата и прибора бити 

потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду. Коришћење техничких апарата и ИКТ уреёаја у животном и радном 

окружењу, ученици углавном упознају скоро свакодневно у својим домовима. Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на 

правилну употребу и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за коришћење и неисправности техничких апарата у 

домаћинству (усисивач, миксер, разне грејалице и др).Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6. 

Саобраћај 
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Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус свог кретања, а статистика говори да у нашој земљи 

још увек велики број деце страда у саобраћају. По природи њиховог узраста још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где могу бити 

пешаци, путници, возачи бицикла и дечијих возила. Зато је тежиште исхода на безбедном понашању и преузимању личне одговорности 

ученика за понашање у саобраћају. Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и коришћење сигурносних 

појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се на интересантан и очигледан начин упознају са правилима и 

прописима кретања пешака и бициклиста у саобраћају, начинима регулисања саобраћаја и безбедном кретању од школе до куће, да упознају 

хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију. За реализацију ових наставних садржаја треба користити одговарајуће мултимедије, а за 

практично увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу израдити и ученици на редовним 

часовима или у раду слободних активности, као и коришћењем рачунарске симулације. 

Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског саобраћаја и могућности и процене сопствених 

потенцијала и интересовања у вези са тим професијама. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 14. 

 

Техничка и дигитална писменост 

Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационо-комуникационих технологија у техници и схвате њихову 

природну повезаност. У оквиру препорученог броја часова планирано је да се ученици упознају са техничким цртежом и обрадом дигиталне 

слике на рачунару. Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у графичким комуникацијамау свим 

подручјима технике и свакодневном животу. Технички цртеж је средство размене информација у техници, од његовог настанка до 

производње тј. од идеје до реализације. Ученици развијају вештине читања и израде једноставнијих техничких цртежа и израду тех ничке 

документације. Ученике треба научити како се скицом може изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израёује технички цртеж. 

Ученици треба да упознају формате папира и основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на правилном коришћењу прибора за 

техничко цртање увежбавањем приликом геометријског цртања (паралелне линије, нормалне линије, кружнице). Потребно је да сваки ученик 

самостално нацрта једноставан технички цртеж у одреёеној размери користећи одговарајуће врсте линија као и елементе котирања. 

Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих технологија у техници у петом разреду се првенствено 

односе на правилно и безбедно коришћење дигитал- 

них уреёаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама обраде 

дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и дизајн. Ово је једна од основних 

вештина које су неопходне у стицању општих предузетничких компетенција. Препоручује се наставницима да са ученицима у пару вежбају 

пренос података измеёу рачунара и екстерних уреёаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално реализује процедуре 

током рада на рачунару. Такоёе је препорука да сваки ученик (користећи знања и вештине које 

је стекао на часовима информатике и рачунарства) реализује једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду 

текста и уреёивање документа. Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ online ресурсима. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 
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Ресурси и производња 

Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове теме је на енергији и 

материјалима. Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. 

Упознати ученике са начином коришћења и 

претварања у неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца. Други важан ресурс су материјали. Упознати 

ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, 

текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати правилно ко- ришћење алата за ручну обраду материјала, извоёење операција и 

заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење,равнање, брушење). Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове 

примене. Рециклажа материјала и заштита животне средине. Поступно увоёење ученика у рад са алатом при извоёењу разних операција мења 

суштински карактер наставе технике и 

технологије – обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања, а не циљ у настави технике и технологије. Програм се 

реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје исказују самостално. Препорука је да ученици, на 

крају ове области, направе план израде и само- 

стално израде најмање три једноставна модела.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине из области обликовања и 

обраде материјала, употребе ИКТ-а у техници и тех- ничког цртања. Циљ наставне теме је постављање циљева и приоритета, планирање, 

доношење одлука, тимски рад, комуникацијске 

вештине, као и развијање упорности, позитивног односа према раду, способностима решавања проблема, самопроцењивања и критичког 

мишљења. 

Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама. 

Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима, са динамиком и роковима за реализацију 

пројектних активности. Ученици се сами опредељују за одреёену активност у оквиру групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју 

која је у складу са њиховим интересовањима и способностима при чему се постиже потпуна диференцијација и индивидуализација наставе. 

Ученици самостално истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе технологије, налазе решење, 

формирају идеју, израёују техничку документацију, планирају и реализују сопствени производ. 

Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз подршку наставника. У том процесу, ученици усвајају и 

примењују знања, развијају вештине, ставове, одговорност и само- 

сталност. Препорука је да се користе материјали и технологије које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално врше 

мерење и обележавање. Обрада материјала може се вршити 
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индивидуално али је препорука да ученици раде у пару, чиме разви- јају способност сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици 

самостално представљају производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући оствареност резултата и предлог унапреёења. 

Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ на процесу који има своје кораке и на сарадничким односима у раду у групи. 

Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то потребно, давалац повратне информације и неко ко охрабрује. Ученицима јасно треба 

указати да се и на неуспелим продуктима може много научити ако се схвати где су грешке направљене.Дискутовати са ученицима и о цени 

понуёених решења. Нагласит важност доброг планирања буџета потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших 

прорачуна. На тај начин учени- 

ке полако оспособљавати да размишљају предузетнички и развијати им основне компетенције везане за финансијску писменост. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

 

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, самоиниција- 

тивност, креативност и др). 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).Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима до- 

говори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 

треба да предузму да би свој рад унапредили. 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. 
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5.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични 

рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграёује позитиван однос према уметничком наслеёу и културној баштини свог 

и других народа. 

 

OБЛАСТ / 

ТЕМА 

ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да: 
САДРЖАЈИ 

РИТАМ 

– опише ритам који уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

– пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте ритма; 

– гради правилан, неправилан и слободан визуелни 

ритам, спонтано или с одреёеном намером; 

– користи, у сарадњи са другима, одабране садржаје 

као подстицај за стварање оригиналног визуелног 

ритма; 

– разматра, у групи, како је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања може применити; 

– направи, самостално, импровизовани прибор од 

одабраног материјала; 

– искаже своје мишљење о томе зашто људи 

стварају уметност; 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и одржавање прибора и радне површине; 

Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за рециклажу, рециклирани материјал, 

импровизовани прибор, школски прибор и материјал, професионални прибор; 

Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих доба, таласи, падавине...); Ритам у 

простору (распоред тродимензионалних облика у природи, урбаним срединама и у ближем окружењу 

ученика). Ритам у структури (граёи) облика. Ритам у текстури природних и вештачких материјала; 

Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан ритам. Спонтани ритам (ритам линија, облика, 

мрља). Функције ритма – понављање боја, линија и/или облика да би се постигла динамичност 

(живост) или ред. Утисак који различите врсте ритма остављају на посматрача. Субјективни утисак 

кретања и оптичка илузија кретања; 

Ритам као принцип компоновања у делима ликовних уметности. Ритам у другим врстама уметности. 

Примена визуелног ритма у свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад – звуци из природе и окружења, музика, кретање 

у природи и окружењу, плес...; 

Уметничко наслеђе – значај праисторијског наслеёа на простору Србије и у свету. 

ЛИНИЈА 

– опише линије које уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

– пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте линија; 

– гради линије различитих вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак прибора/материјала; 

– користи одабране садржаје као подстицај за 

стварање оригиналних цртежа; 

– црта разноврсним прибором и материјалом 

изражавајући замисли, машту, утиске и памћење 

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи и окружењу. Линија као ивица 

тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, притисак и угао под којим се држи 

прибор/материјал. Савремена средства за цртање – дигитална табла и оловка за цртање, 3Д оловка, 

апликативни програми за цртање... Својства линије у апликативном програму за цртање. Цртање 

светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски цртеж, технички цртеж, научне 

илустрације... Врсте уметничког цртежа – скица, студија, илустрација, стрип, карикатура, графити... 
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опаженог; 

– разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се та знања примењују; 

– искаже своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; 

Занимања у којима је неопходна вештина слободоручног цртања; 

Поступци граёења цртежа додавањем и одузимањем линија. Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж 

у боји; 

Текстура (ликовни елемент). Поступци граёења текстуре линијама. Ритам линија; 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из природе и окружења, звуци из 

природе и окружења, музика, кретање у природи и окружењу, текст, писмо...); 

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, рекламних порука... 

Уметничко наслеђе – значај наслеёа првих цивилизација. 

ОБЛИК 

– пореди облике из природе, окружења и 

уметничких дела према задатим условима; 

– гради апстрактне и/или фантастичне облике 

користећи одабране садржаје као подстицај за 

стваралачки рад; 

– наслика реалне облике у простору самостално 

мешајући боје да би добио/ла жељени тон; 

– обликује препознатљиве тродимензионалне 

облике одабраним материјалом и поступком; 

– преобликује предмет за рециклажу дајући му нову 

употребну вредност; 

– комбинује ритам, линије и облике стварајући 

оригиналан орнамент за одреёену намену; 

– објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира 

одреёене производе; 

– разматра, у групи, како је учио/ла о облицима и 

где та знања примењује; 

– искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеёе важно; 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни геометријски облици (геометријске 

фигуре и тела). Правилни облици у природи и у ликовној уметности. Неправилни облици; 

Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и имагинарна функција облика. 

Карактеристични детаљи и својства по којима је облик препознатљив. Светлост као услов за опажање 

облика. Изглед облика посматраног из различитих углова. Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика (кретање статичних облика помоћу ветра и воде, карактеристично 

кретање бића и машина); 

Распоред облика у простору и њихово дејство на посматрача. Положај облика у равни – линија 

хоризонта, планови и величина облика у односу на растојање од посматрача. Преклапање, 

прожимање, додиривање облика; 

Поступци граёења апстрактних и фантастичних облика (превоёење реалних облика у апстрактне 

одузимањем карактеристичних детаља, превоёење реалних облика у фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, граёење имагинарних и апстрактних облика на основу једне, две и три 

информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. Обликовање простора светлом; 

Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање материјала и предмета за рециклажу; 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из природе и окружења, кретање у 

природи и окружењу, уметничка дела, етно наслеёе, садржаји других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. Ритам линија, боја и облика у орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеёе етно културе. Значајни римски споменици на тлу Србије. 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕ

– пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас; 

– обликује убедљиву поруку примењујући знања о 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање информација; израз лица и карактеристичан положај тела; 
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ВАЊЕ ритму, линији, облику и материјалу; 

– изрази исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом; 

– тумачи једноставне визуелне информације; 

– објасни зашто је наслеёе културе важно. 

Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај наслеёа за туризам и за познавање сопственог порекла. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Сви предмети 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду специфичност наставног предмета ликовна култура, програм je оријентисан на процес (учења) и на исходе. Под учењем се подразумевају сва 

дешавања на часу која воде ка стицању функционалних знања и умења и развијању способности, навика и вредносних ставова, а који омогућавају целовит развој ученика 

и припремају их за живот у савременом свету. Осим у наставном програму, очекивана знања, умења, навике и ставови одреёени су и: стандардима постигнућа за крај 

основног образовања и васпитања; меёупредметним компетенцијама; циљевима образовања и васпитања и општим исходима и стандардима образовања и васпитања 

(Закон о основама система образовања и васпитања). 

Часови се одржавају у специјализованој учионици (кабинету намењеном настави предмета ликовна култура, информатика и рачунарство, техника и 

технологија или другог наставног предмета, а у зависности од опреме која је потребна за реализацију часа), учионици опште намене, простору школе, установама културе, 

локалном окружењу... Место реализације часова одреёује се у складу са могућностима и потребама школе и локалне заједнице, као  и са планираним начином реализације 

часа или наставне јединице. 

Садржаји програма од петог до осмог разреда нису промењени, већ су организовани у четири тематске целине и допуњени. Груписање садржаја у четири тематске 

целине (по две за свако полугодиште) неопходно је да би сви ученици, у мањој или већој мери, достигли исходе теме. Четири тематске целине омогућавају и тимско 

планирање интегрисане тематске наставе. Оваква организација садржаја омогућава и коришћење постојећих уџбеника, без потребе за реорганизацијом или допуном 

њихових садржаја (кључни садржаји су обраёени у свим одобреним уџбеницима). Садржаји уџбеника не треба да буду водиља за формирање месечног и индивидуалног 

плана рада наставника, већ неопходно средство и ослонац у раду (имајући у виду и то да су приступачан извор репродукција уметничких дела). 

Исходи теме су искази о томе за шта је сваки ученик (у мањој или већој мери) оспособљен по завршетку учења теме. Исходе тема не треба изједначавати са 

исходима задатака, активности или наставне јединице, који се дефинишу прецизније (уобичајено их дефинише наставник како би могао лакше да процењује и прилагоёава 

сопствену праксу). Један исход задатка достиже се по завршетку једног задатка/активности. Један исход теме достиже се по завршетку више разноврсних активности, 

односно тек по завршетку теме. Приликом планирања активности и задатака пожељно је да сваки води ка достизању више од једног исхода теме. 

У моделу курикулума који је усмерен на процес, фокус није на садржајима, па су сви садржаји програма препоручени. Програм је осмишљен тако да уважава и 

образовање, искуство, креативност и интегритет наставника. Наставник, самостално или у тиму, планира наставне јединице и одреёује број часова за њихову реализацију, 

место и начин реализације, односно бира наставне методе, технике и поступке. Приликом планирања наставних јединица, наставник  прави избор и редослед садржаја 

водећи рачуна да се одабрани садржаји постепено и логично надовезују. Фокус је на процесу, односно наставним методама, техникама и поступцима који на 

најефикаснији начин воде ученике ка развоју индивидуалних способности и достизању исхода. 

У колони Садржаји нема предложених задатака, активности, материјала, ликовних техника, наставних метода и поступака. Ова колона садржи само предложене 

теоријске садржаје које наставник може да одабере и објасни. На пример, ако је предложен садржај материјал за рециклажу, не ради се о препорученом материјалу за рад, 

већ о теми за разговор (коришћење материјала за рециклажу у практичном раду прописано је исходима, а у складу са Националном стратегијом одрживог развоја, тако 

да није потребно и у садржајима истицати материјал који ученици користе). Наставник може да одлучи да ученицима објасни значај рециклирања у савременом свету или 
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да говори о уметности рециклирања и доприносу уметника одрживом развоју или да говори о безбедности, хигијени и очувању здравља приликом обликовања 

употребљене амбалаже... Наставник није у обавези да поведе разговор о овој теми, могуће је да зада ученицима да преобликују материјал за рециклажу, без пратећег 

објашњења. Меёутим, треба имати у виду да такав приступ не омогућава смислено учење и развој компетенција. Уколико ученици не знају због чега раде неки задатак, 

мало је вероватно да ће у овом узрасту сами закључити где све могу да примене стечено знање и искуство. 

Наставник са положеном лиценцом зна да се теоријски садржаји могу обрадити кроз пар реченица (информативно), кроз дијалог (питања која наводе ученика на 

размишљање), кроз мотивациони разговор, кроз необавезан разговор током рада на задатку, кроз игру...; уме да испланира време за објашњења тако да се не губи 

драгоцено време за стваралачки рад и зна да процени важност садржаја. Наставници који немају потребно искуство пролазе кроз менторски рад са искусним колегама и 

могу да добију помоћ од колега и на обукама. Очекује се и да се наставник самостално усавршава, у установи и ван ње, да чита стручне текстове и литературу и са 

колегама размењује искуства из праксе. 

Имајући у виду да садржаји нису прописани, садржаји програмских тема које су се до сада обраёивале допуњени су предлозима који треба да послуже као почетни 

подстицај, подршка наставнику да самостално обогаћује програм. Предложени садржаји нису организовани као предлог наставних јединица, нити по утврёеној структури 

(редоследу), јер се водило рачуна о томе да се избегне нуёење готовог решења које би усмерило фокус на садржаје. Овај приступ је проверен у пракси и искуство је 

показало да је наставницима потребно извесно време да се навикну на већу самосталност у креирању програма. Из тог разлога се наставницима препоручује да приликом 

планирања наставних јединица по новом програму у почетку не одступају значајно од досадашње праксе и да у наредним годинама постепено уводе само оне измене које 

су претходно испитали у пракси. 

Програм садржи и две новине. Једна се односи на употребу савремене технологије, посебно апликативних програма. У петом разреду ова новина није видљива у 

исходима, јер се водило рачуна о томе да ученици претходно треба да савладају програм новог предмета информатика и рачунарство, али и основе ликовног језика у 

оквиру наставе предмета ликовна култура. Наставник може да потражи на интернету примере употребе савремене технологије у уметности и да о томе кратко информише 

ученике, како би ученици постепено развијали свест о томе да је напредак технологије утицао и на уметност (на пример, 3Д оловка, 

https://www.youtube.com/watch?v=AQgI2-h7uUQ , сликање помоћу Google’s Tilt Brush, интеарктивне ЛЕД скулптуре, као што је Fish Bellies у кампусу Државног 

унивезитета Тексас и сл.). Затим, може да планира виртуелну посету пећини Ласко (http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/fr/02_00.xml) или неком музеју. Уколико жели, 

наставник може да планира и стваралачки рад (цртање, сликање) на рачунару, а у договору са наставником информатике и рачунарства. Друга новина је да програм не 

садржи препоручена уметничка дела и споменике културе. Приликом избора дела наставник може да се ослони на претходни програм, на уџбенике и на друге изворе. 

Свака тематска целина садржи и посебан део, Уметничко наслеђе. Препоручени садржаји овог дела нису прецизирани, јер се водило рачуна о специфичностима 

наслеёа свих националних мањина. Садржаје овог дела одреёује наставник, односно савети националних мањина. 

Исходи тема су дефинисани уопштено како би наставник имао могућност да осмисли разноврсне задатке и активности. Од бројних могућих исхода теме одабрани су 

они које сваки ученик може да достигне. Уколико наставник жели да приликом планирања наставне јединице, активности или задатка дефинише прецизније исходе може 

да користи следећу схему: Уводни исказ (по завршетку задатка/наставне јединице ученик ће бити у стању да/умети да) + један глагол (наслика) + објекат (пејзаж) + 

критеријум (на основу имагинације). Исход задатка се формулише на основу циљева задатка. У наведеном примеру циљ би био да ученици на основу сопствене 

имагинације креирају оригиналан ликовни рад. Један задатак по правилу има више циљева и исхода. На пример, наставник може да очекује од ученика и да по завршетку 

рада вербално опишу свој рад, да упореде радове осталих ученика (на пример, да анализирају композицију према задатим критеријумима). 

Коначно, треба имати у виду да је програм, укључујући и упутство, само помоћ наставнику у процесу осамостаљивања. Већа количина информација у програму не 

подразумева и већу оптерећеност ученика и наставника. Напротив, наставник треба да испланира наставне јединице тако да предвиди довољно времена да ученици 

реализују своје идеје и уживају у раду, као и да рачуна на неочекиване прилике и могућности које се јављају у пракси. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм није организован по предметним областима, јер није пожељно, а често ни могуће, одвојено изучавати садржаје различитих предметних области (ни 

стандарди постигнућа за крај школовања нису организовани по предметним областима). Из тог разлога је на овом месту само дат опис предмета (без стриктне поделе на 

предметне области или области учења). 
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Развој ученика 
Настава ликовне културе је индивидуализована и усмерена на целокупан развој ученика, а пре свега на развијање опажања и памћења, креативности, стваралачког 

мишљења, еманципације, емпатије, свести о општем и личном добру, толеранције, способности сарадње и разумевања различитости, естетичких критеријума, моторике и 

индивидуалних способности. Повезаност циља и садржаја наставе ликовне културе огледа се у повезаности опажања креативног изражавања и вредновања. Све почиње 

опажањем: креативно изражавање, посматрање уметничког дела и вредновање. Посматрање, истраживање и стварање изрази су надахнућа, али и примене знања о 

ликовним елементима, њиховим односима, како би се могле задовољити одговарајуће потребе ученика и развијати ликовни говор. Нужно је развијати и побуде као што 

су: знатижеља; мотивисаност; отвореност за стицање нових искустава; осетљивост за проблеме; преузимање ризика; толеранција према нејасноћама и самопоуздање, а од 

спознајних функција: флексибилност; оригиналност; спознају и памћење. 

Креативност 
Креативност се не везује само за уметност и даровите ученике. Сваки ученик има потенцијал који може да развије уколико му се пружи прилика. У складу са тим, 

све се чешће истиче потреба за учењем креативности и у настави се већ примењују неке технике за развој креативности (на пример, олуја идеја). Настава предмета ликовна 

култура има огроман потенцијал за развијање креативности сваког ученика (не само ученика који су даровити за уметност). Због тога је важно да ученици постепено 

стичу свест о томе на који начин су долазили до идеја за рад, шта их је мотивисало, као и да та искуства могу применити и у другим ситуацијама. 

Основни услов за развој креативности су мотивациони садржаји који подстичу интересовање, одушевљење, имагинацију и позитивну емотивну реакцију, као и 

настава која ученику (али и наставнику) обезбеёује задовољство у раду. Уобичајени поступак је мотивациони разговор који омогућава да сваки ученик осмисли своју 

идеју (тему) за рад. Наставник може да испроба у пракси и следеће технике и поступке: постављање ликовног проблема (на пример, кретање облика) и нуёење више тема 

за рад од којих ученик треба да одабере ону која по његовом мишљењу одговара постављеном проблему (неке од тема треба да буду везане за појмове који нису у вези са 

кретањем, а може се десити да ученик пронаёе неочекивану везу, односно оригинално решење); извлачење цедуља (2–3) на којима су исписани наизглед неспојиви 

појмови које треба повезати у смислену ликовну целину/ликовну причу; симулација ситуације у којој су ученици „дизајнери”, а наставник је „купац” који наручује 

продукт и поставља услове (на пример, тражи комбинацију три боје или једну боју која доминира...); асоцијације (од ученика се  тражи оригиналан рад мотивисан једним 

појмом или сликом, звуком, појавом, поруком, текстом...). 

Опажање 
Опажање се темељи на знању и осећајима ученика. Наглашава се ликовно-естетска перцепција, дакле ликовни и тактилни опажаји, спознаја и осећаји у којима 

ученици проналазе смисао у комуникацији с околином и уметничким ликовним делима. Задаци сваке наставне јединице развијају способност посматрања и уочавања 

карактеристика ликовних елемената. Треба увек осигурати пуно ликовних примера и подстицати ученике да изразе оно што су истраживали, подједнако речима као и 

ликовно-техничким средствима. 

Ликовне технике и материјал 
Ликовне технике и материјал обраёују се кроз кратко упутство и савете током рада, у оној мери која је неопходна, јер се учење  заснива на самосталном (и у сарадњи 

са другима) истраживању изражајних могућности техника, прибора и материјала. Наставник указује ученицима и на основне карактеристике неког материјала или 

прибора. На пример, уколико ученик црта и боји фломастерима његов рад ће с временом бледети и нестати, а уколико користи перманентне маркере треба да их користи 

према инструкцијама, јер су поједини маркери токсични. Ученици могу да буду демотивисани уколико покушају да добију секундарне боје или жељени тон мешајући 

водене боје које садрже мању количину (неквалитетног) пигмента. Једно од решења је да заједно експериментишу позајмљујући једни другима материјал. Употребљена 

амбалажа, уколико није припремљена (опрана, термички обраёена и сл.) садржи штетне микроорганизме. 

Теорија обликовања 
Договорена теорија не постоји, већ се у литератури срећу различите поделе и тумачења. Од наставника се очекује да буде упознат са различитим тумачењима и да их 

критички процени и одабере. У програму је предвиёено тумачење простора и тумачење композиције (врсте композиција, ликовни елементи и принципи компоновања), 

меёутим, свесно је избегнуто истицање једног од могућих тумачења. Теорија обликовања се може посматрати као отворени дијалог када је реч о уметничкој школи или 

факултету. Имајући у виду да би овакав приступ само збунио ученике основне школе најбоље је задржати се на једноставним, основним информацијама. Појмови из 

теорије обликовања објашњавају се на примерима уметничких дела и на примерима из природе и урбаног окружења. Знања из теорије обликовања нису примењива само у 
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ликовном раду и настави других предмета, већ и у свакодневном животу ученика. На пример, распоред ствари према одреёеном ритму у соби ученика може да омета или 

да подстиче концентрацију, одреёене боје подстичу агресивност... Теорија обликовања се од петог до осмог разреда постепено учи и примењује, а предвиёено је да 

ученици буду упознати са могућом применом стечених знања у свакодневном животу, наставку школовања и у различитим занимањима. 

Медијска писменост и комуникација 
Као и до сада, садржаји који омогућавају стицање медијске писмености планирају се у корелацији са садржајима предмета српски језик и односе се на читање 

(разумевање) садржаја слике, текста и мултимедијалних садржаја. Имајући у виду да су ученици све раније изложени различитим садржајима на интернету, као и штетним 

(негативним) порукама које се провлаче кроз рекламе, игрице, музичке спотове, мимове и др. потребно је успоставити и корелацију са садржајима предмета информатика 

и рачунарство, техника и технологија, грађанско васпитање или веронаука, као и са осталим предметима који предвиёају медијско описмењавање. 

Медијска писменост подразумева и способност визуелног споразумевања, односно комуницирање медијумима ликовних уметности. Осим слободног и спонтаног 

изражавања, које је заступљено у највећем проценту, ученици се оспособљавају и да изражавају своје идеје, замисли, поруке, ставове, емоције... различитим медијумима 

ликовних уметности. 

Уметничко наслеђе 
Садржаји уметничког наслеёа обухватају ликовна дела и споменике културе из прошлости и уметничка дела настала у 20. и 21. веку, епохе, стилове, правце, појаве, 

трендове, уметнике и уметничке групе, значајне споменике културе, манифестације, установе културе, установе за заштиту културне баштине... Приликом обраде ових 

садржаја фокус није на меморисању података, већ на развијању сензибилитета за доживљавање и разумевање дела, као и на сагледавању развоја уметности кроз историју и 

меёусобног утицаја уметности и друштва. Неизоставни садржаји су најзначајнија дела из светске културне баштине, а посебна пажња се посвећује баштини на тлу Србије. 

Ови садржаји се планирају у корелацији са садржајима предмета историја и музичка култура, а могу да се обраде кроз интегрисану наставу, пројектне задатке, играње 

улога, insitu... 

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању. 

Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативном (или аутентичном) методом, која се и до сада користила у пракси. 

Напредак ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Наставник може и да састави чек-листе за процену и самопроцену напретка. 

Меёутим, ако се има у виду однос фонда часова и неопходног времена за неспутани развој ученика, као и искуство из света, пожељно је да се чек-листе не користе често. 

Уколико их наставник користи, препорука је да се користе на тромесечју и да садрже мањи број индикатора, кратко и јасно формулисаних (детаљнија објашњења могу се 

наћи у стручној литератури и на интернету). Треба имати у виду да су се до сада као најефикаснији вид подршке напредовању ученика показали савети које наставник даје 

у току практичног рада, као и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други вид ефикасне подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) 

на којој су заступљени сви радови ученика. Пореёењем свих решења истог ликовног проблема ученици ефикасно уче на разликама и умеју да процене сопствени 

напредак. Коначно, ученички портфолио (мапа радова) омогућава ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак. 

Напредак и оствареност исхода процењују се на три нивоа (основни, средњи и напредни). Када обавештава ученике о њиховом напретку, наставник може да 

формулише исказе на подстицајнији начин (на пример, добро је, одлично, изузетно). Програм подржава индивидуални развој ученика. По завршетку прве теме, Ритам, не 

завршава се учење о ритму. У наредним темама и разредима ученици ће примењивати стечено искуство и знања о ритму у различитим  контекстима, прошириваће и 

продубљивати знања и искуства на различите начине. То значи да ће многи ученици по завршетку прве теме достићи исходе теме на основном нивоу, а да ће до краја 

године напредовати и исте исходе остварити на средњем или напредном нивоу. Због тога је за закључну процену најважније сагледати целокупни напредак и крајњи 

резултат, односно доказ о томе да је ученик напредовао. 
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5.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, 

естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеёа и култури свoгa 

и других нaрoдa. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

– наведе начине и средства музичког 

изражавања у праисторији и античком 

добу; 

– објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 

изражавања; 

– искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу човека; 

– реконструише у сарадњи са другима 

начин комуникације кроз музику у 

смислу ритуалног понашања и 

пантеизма; 

– идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог доба 

(музички елементи, наступ и сл.); 

Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога музике у ритуалу (музичко-антрополошка 

истраживања); 

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам као основа 

ритуала), коло/групни плес; 

Покрет: порекло плеса; Слушање/доживљај ритма телом; 

Најстарија фолклорна музичка традиција у Србији и светске 

баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

– митолошка свест античког човека; 

– музички атрибути богова; 

– музика и држава. 

Музика у храму и музика на двору; 

Примери различитих инструмената и музичких облика у 

античким цивилизацијама; 

Улога и место музике у античким цивилизацијама: Индија, 

Сумер/Вавилон, Кина, Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, пентатоника; 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

– класификује инструменте по начину 

настанка звука; 

– опише основне карактеристике 

Најстарији инструменти: тело, удараљке, дувачки, жичани; 

Удараљке – настанак, првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као најједноставнија група инструмената; 



378 

удараљки; 

– препозна везу измеёу избора врсте 

инструмента и догаёаја, односно 

прилике када се музика изводи; 

– користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних 

апликација); 

Мелодијске удараљке; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

– изражава се покретима за време 

слушања музике; 

– вербализује свој доживљај музике; 

– идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 

– анализира слушано дело у односу на 

извоёачки састав и инструменте; 

– илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени у 

свакодневном животу (војна музика, 

обредна музика, музика за забаву...); 

– критички просуёује лош утицај 

прегласне музике на здравље; 

– понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона; 

– користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

Елементи музичке изражајности – тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната; 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-инструмeнтaлних и крaтких 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa; 

Слушање дела најстарије фолклорне традиције српског и других 

народа; 

Слушање народних и умeтничких дeлa инспирисaних фoлклoрoм 

нaрoдa и нaрoднoсти, рaзличитoг сaдржaja, oбликa и 

рaспoлoжeњa, кao и музичких причa; 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Певање 

– пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

– примењује правилну технику певања 

(правилно дисање, држање тела, 

артикулација); 

– кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и моторику; 

Пeвaње пeсама пo слуху самостално и у групи; 

Пeвaње пeсама из нотног текста солмизацијом; 

Извоёење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у 

стилу) музике старих цивилизација певањем; 

Певање песама у комбинацији са покретом; 

Свирање Свирaњe пeсaмa и лaкших инструмeнтaлних дeлa пo слуху нa 
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– користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

– искаже своја осећања у току 

извоёења музике; 

– примењује принцип сарадње и 

меёусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

– користи могућности ИКТ-а у 

извоёењу музике (коришћење матрица, 

караоке програма, аудио снимака...); 

инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим 

инструментима; 

Свирање дeчjих, нaрoдних и умeтничких композиција из нотног 

текста; 

Извоёење дeчиjих, нaрoдних и умeтничких игара; 

Извоёење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у 

стилу) музике старих цивилизација на инструментима или 

покретом; 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

– изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих музичких 

целина; 

– комуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догаёаја и пројеката; 

– користи могућности ИКТ-а за 

музичко стваралаштво. 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним eфeктимa, 

кoристeћи притoм рaзличитe извoрe звукa; 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе; 

Осмишљaвање музичких питaњa и oдгoвoрa, ритмичкa 

дoпуњaлкa, мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa пoтписaним тeкстoм, 

сaстaвљaњe мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa; 

Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и другим инструментима; 

Израда једноставних музичких инструмената; 

Реконструкција музичких догаёаја у стилу старих цивилизација. 

 

 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Историја 

Страни језици 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено васпитање 

Информатика и рачунарство 

Верска настава 

Граёанско васпитање 



УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и тeмa кoje су прeдвиёeнe нaстaвним прoгрaмoм. Све 

области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 

изражавање ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. У том смислу основни методски 

приступ је од звука ка теорији. 

Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно рефлектују музичко биће у нама, те као такви јесу остварљиви за сваког 

ученика. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању 

потенцијала за музичко изражавање. 

Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе 

информационих технологија као и развијених модела мултимедијалне наставе. Корелација измеёу предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим 

ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извоёачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, књиге...), 

сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са 

осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује овај 

дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи–глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима 

олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се очекује 

да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне 

које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа 

постигнућа ученика. При планирању треба, такоёе, 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. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одреёује садржаје 

предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиёене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од 

извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

● Човек и музика, 

● Музички инструменти, 

● Слушање музике, 

● Извоёење музике, 

● Музичко стваралаштво. 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. 

У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoёeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека 

у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света музике 
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у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одреёени предмети покривају 

информисаност о немузичким аспектима праисторије и антике на детаљнији и специфичнији начин. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, једно од најстаријих средства изражавања 

човека, информације о првим музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског контекста и свакодневног живота. У том смислу треба посебно 

обратити пажњу на везу измеёу избора инструмената и догаёаја, односно прилике када се и на који начин музика изводила некада и сада. 

Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената у зависности од начина стварања звука (удараљке, дувачки и 

жичани). Посебан фокус је на инструментима из групе удараљки, као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког изражавања. Информације треба да буду 

сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и развој, као и основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких и мелодијских удараљки. 

У настави треба максимално тежити да се до знања о инструментима доёе из непосредног искуства свирања, слушања и анализе, а не фактографским набрајањем 

података. У томе, као и у примени знања из ове области, могу помоћи и доступне ИКТ апликације. 

СЛУШAЊE МУЗИКE 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на 

шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује опажајни 

капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити 

пажњу на везу измеёу природе музичког тока и намене слушаног дела – описати специфичност одреёених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је 

њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-

инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на 

извоёачки састав и изражајне могућности инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба 

повезати и ставити у функцију разумевања дела које су ученици слушали, пoдстичући креативност и критичко мишљење. 

Препоручене композиције за слушање 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 
Ј. Јовичић – Војвоёанска свита 

С. Стевић – Бела вило (избор) 

Коледарска песма 

Играј, играј Лазаро – Лазаричка 

Крстоноше крста носе – Крстоношке 

Орач оре равно поње – Краљичка 

Додолска песма 

Човек и музика 
Песме примитивних племена – Worldmusic 

Афрички бубњеви 

Pagandrumming:https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ 

Vanuatu Women’s Water Music 

https://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI 
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Ритуална игра северноамеричких Индијанаца 

Композиције старог века: Byzantine Hymns Good Friday 

Звуци реконструисаних старогрчких инструмената – лира, аулос 

Грчка музика, Епитаф деи Сеикилос (EpitaphedeiSeikilios) 

AtriummusicaedeMadrid 

Кинеска музика, ZhengQu (Планине и воде) 

Кинеска мелодија заснована на пентатоници 

NamMyohoRengeKyo – TheLotusSutra, 

https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio 

Композиције инспирисане музиком старих епоха 
Жан Филип Рамо, LesIndesGalantes: LesSauvages (балет опера) 

Дворжак, Симфонија из Новог света 3. став 

А. Хачатурјан, Игра сабљама из балета „Гајана” 

Бела Барток, Алегро Барбаро 

Игор Стравински, Посвећење пролећа 

Рихард Штраус, опера Салома: Dance of the seven veils 

https://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0 

Оливије Месијан, композиције инспирисане звуцима птица 

Клод Дебиси, Danses sacree et 

profane https://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M 

Домаћи композитори 
С. Мокрањац – II руковет 

С. Мокрањац – V руковет 

П. Коњовић – Велика чочечка игра из опере „Коштана” 

М. Тајчевић – Балканске игре (избор) 

С. Христић – игра „Грлица”, „Биљана платно белеше” из балета „Охридска 

легенда” 

Љубица Марић, Бранково коло 

Љубица Марић, Праг сна 

Вера Миланковић, Сењачка 

рапсодија https://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPo 

Вера Миланковић EinekleinePopmusic, Трио 

Бора Дугић – Чаробна фрула (избор) 

Бора Дугић, Игра скакаваца, Месечина 

Страни композитори 
А. Вивалди – „Годишња доба” (Пролеће, Лето, Јесен, Зима) 

Жан Филип Рамо, Hippolyte and Aricie: A la Chasse 

Јозеф Хајдн, „Коњаник”, Гудачки квартет, г-мол, оп.74, бр. 3, III став 

Лудвиг ван Бетовен, Шеста симфонија 

Л. В. Бетовен – Менует из II става Сонатине у Г-дуру оп. 49 

В. А. Моцарт – Мала ноћна музика I и III став 

МозАртквартет Eine kleine World music 

Јоханес Брамс, Симфонија бр. 3, трећи став 

Рихард Вагнер, Танхојзер: Први чин, друга сцена „У Венерином брду” 

Е. Григ – Буђење пролећа 

Едвард Григ, Пер Гинт, свита бр. 1 

А. Дворжак – Хумореска, 

Б. Сметана – Влтава 

М. Мусоргски – Слике са изложбе (избор) 

Арам Хачатуријан, „Адађо” из Спартакуса 

К. Орф – 4 кратка комада за ксилофон 

Лирој Андерсон Писаћа машина 

Хауард Шор, Господар прстенова (Isengard; UrukHai) 

Видео примери за композиције 
П.И.Чајковски – Игра малих лабудова из балета Лабудово 

језеро https://www.youtube.com/watch?v=oiMOinQU5AY 

https://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY 

Pagan drumming: https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ 

Vanuatu Women’s Water Music 

https://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI 

Nam Myoho Renge Kyo – The Lotus Sutra, 

https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio 

Рихард Штраус, опера Салома: Dance of the seven 

veils https://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0 

Клод Дебиси, Danses sacree et 

profane https://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M 

Вера Миланковић, Сењачка 

рапсодија, https://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPo 

 

ИЗВOЂEЊE МУЗИКE 
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Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна истраживања указују да читање с листа једноставног ритмичког записа 

активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине 

моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је 

важно да се кроз извоёење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на уму да начин извоёења треба прилагодити у односу на дати 

контекст. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину (обред). 

Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, обрадити елементе музичке писмености. То су рaзликe измeёу дурa и мoлa, а-мол 

лествица (природна и хармонска), пojaм прeдзнaкa – пoвисилицa и разрешилица, прoсти и слoжeни тaктoви, шeснaeстинa нoтe у групи и предтакт. 

Певање 
Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати у смислу поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је 

музичко дело квалитетније, то је већи потенцијал природне позваности ученика да учествује у музичком догаёају. 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно треба обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми 

почиње фрагментима. У току рада треба указати на грешке, исправити их колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Нaстaвник трeбa дa узме у 

обзир глaсoвнe мoгућнoсти ученика прeoдaбирa пeсaмa зa пeвaњe. 

Уколико је у питању извоёење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да 

доёу до изражаја. То се може подстакнути пратњом која укључује природни инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). Такоёе, одреёене песме ће 

карактерисати специфичан стил извоёења (нпр. грлено певање). 

Свирaњe 
Приликом инструменталног музицирања кoристити ритмичкe и мeлoдиjскe инструмeнтe (Орфов инструментаријум, као и друге доступне инструменте). Пoштo су 

учeници oписмeњeни, свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa бићe oлaкшaнo jeр сe мoгу кoристити нoтни примeри пojeдиних пeсaмa кoje су најпре сoлмизaциoнo 

oбрaёeнe. Примeњуjући принцип aктивнoг учeшћa учeникa нa чaсу, свирaњeм се, поред осталог, рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне способности. 

Препоручене композиције за певање и свирање 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 
Густа ми магла паднала (по слуху) 

Ајде, Јано (по слуху) 

Банатско коло 

Повела је Јела 

Девојачко коло 

Ти једина 

У ливади под јасеном 

Пред Сенкином кућом 

Ми смо деца весела 

Коларићу, панићу 

Овим шором, јагодо 

Девојчица платно бели овако 

Шетња 

Дечје песме 
Бајоне, Срећна Нова свој деци света 

К. Орф, Динг, донг 

Д. Деспић, Шума на киши 

М. Милојевић, На ливади 

Песма из Русије, Нека увек буде сунце 

Песма из Финске, Пролеће у шуми 

Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја 

Песма из Италије, Сад зиме више нема 

Р. Роџерс, Солмизација 
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К. Бабић, Веверица 

Стеван Шром, Јагње моје 

М. М. Протић, Циц 

Свирање на Орфовим инструментима 
Вишњичица род родила 

Дивна, Дивна 

Дед` поиграј, медо 

Миодраг Илић Бели, Све је пошло наопачке 

 

MУЗИЧКO СТВAРAЛAШТВO 

Дeчиje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa 

музичких спoсoбнoсти кoje сe стичу у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт 

су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje 

ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм 

усвajaњу и пaмћeњу музичких рeпрoдуктивних и ствaрaлaчких aктивнoсти и 

знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe, 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст, 

– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa, 

– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeёeну музику, 

– илустрацију доживљаја музике, 

– израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних), 

– музичко-истраживачки рад, 

– осмишљавање музичких догаёаја, програма и пројеката, 

– осмишљавање музичких квизова, 

– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз 

инструменталну пратњу или музичких драматизација, 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни 

материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски 

пројекти на нивоу одељења или разреда (племенска музика, музика на двору, у 

храму, пригодна музика...). 

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и 

знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење 

музичког развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, 

интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст. Тако се у настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите 

резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упореёују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и 

процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и 

ствара музику користећи постојеће знање.У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 

минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине 

оцењивања као што су: 

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одреёену тему, 

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичне вештине. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извоёење и стваралаштво, способност 

концентрације, квалитета перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.  
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Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у 

процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта 

ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, 

jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање, пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир циљ предмета неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са 

музиком, тј. извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у 

контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ 

квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које 

захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа 

ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што 

се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

СКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ХОР 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова. 

Хорови могу бити организовани као: хор млаёих разреда, хор старијих разреда или хор на нивоу школе, од 1. до 8. разреда. Часови хора се изводе континуирано од 

почетка до краја школске године, и као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње) улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. Недељни, 

односно годишњи фонд часова односи се на фонд наставника а не ученика који су у обавези да долазе 1–2 часа недељно како је приказано у наставном плану. Часови рада 

са хором уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова. 

Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање 

применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних текстова, што све води ка развијању естетских критеријума. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, 

рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и 

побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, песме савремених дечијих композитора и 

композиције са фестивала дечијег стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и трогласних композиција, a cappella или 

уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба да поёе од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја. 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 
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Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, 

у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 

1. одабир и разврставање гласова; 

2. вежбе дисања, дикције и интонације; 

3. хорско распевавање и техничке вежбе; 

4. интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре (интервалски, хармонски, стилски); 

5. музичка и психолошка обрада композиције; 

6. увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

7. остваривање програма и наступа према Школском и Годишњем програму рада школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на граёу и важност механизма који учествује у формирању тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и 

артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов правилног дисања и правилно држање 

тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу 

наставник треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању 

речи. Препоручљиво је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје. 

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на страном језику, ученици морају научити правилно да читају 

текст, изговарају нове, непознате гласове који не постоје у матерњем језику и упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу и на 

акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза 

припреме захтева одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обратити пажњу на динамику и агогику. 

Обраёене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана прослава поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи 

концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако и ван ње. 

Препоручене композиције за рад хорова 
Химне: 

– Државна химна 

– Химна Светом Сави 

– Химна школе 

Канони: 

– Непознат аутор, Dona nobis pacem 

– Луиёи Керубини, На часу певања 

– Волфганг Амадеус Моцарт, Ноћ је мирна 

– Ј. Г. Ферари, Кукавица 

– Јозеф Хајдн, Мир је свуда 

– Војислав Илић, Sine musica 

Песме домаћих аутора: 
– Константин Бабић, Балада о два акрепа 

– Исидор Бајић, Српски звуци 

– Златан Вауда, Мрави 

– Златан Вауда, Пахуљице 

– Славко Гајић, Тужнамуха 

– Дејан Деспић, Киша 

– Дејан Деспић, Огласи 

– Дејан Деспић, Смејалица 

– Владимир Ђорёевић, Веће врана 

– Војислав Илић, Воденица 

– Даворин Јенко, Боже правде 

– Даворин Јенко, песме из Ђида 

– Петар Коњовић, Враголан 

– Јосиф Маринковић, Љубимче пролећа 

– Милоје Милојевић, Ветар 

– Милоје Милојевић, Младост 
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– Милоје Милојевић, Муха и комарац 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Десета руковет 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Једанаеста руковет 

– Стеван Стојановић Мокрањац, На ранилу 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Ал‟ је леп овај свет 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Пазар живине 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Славска 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Тебепојем 

– Стеван Стојановић Мокрањац, Химна Вуку 

– Војислав Симић, Пошла ми мома на вода 

– Тодор Скаловски, Македонска хумореска 

– Марко Тајчевић, Додолске песме 

– Марко Тајчевић, Прва свита из Србије 

– Шистек-Бабић, Ој, Србијо 

– Миодраг Говедарица, Сугуба јектениј 

Страни композитори: 
– Аутор непознат, La Violetta 

– Палестрина, Benedictus 

– Орландо ди Ласо, Ехо 

– Лука Маренцио, Ad una fresca riva 

– Ђовани да Нола, Chi la gagliarda 

– Палестрина, Vigilate 

– Карл Марија фон Вебер, Јека 

– Волфганг Амадеус Моцарт, Успаванка 

– Беджих Сметана, Долетеле ласте 

– Франц Супе, Проба за концерт 

– Јоханес Брамс, Успаванка 

– Фредерик Шопен, Жеља 

– Фредерик Шуберт, Пастрмка 

– Гамбар Гусејнли, Моји пилићи 

– Георги Димитров, Ана мрзелана 

– Светослав Обретенов, Гајдар 

– Золтан Кодаљ, Каталинка 

– Золтан Кодаљ, Хидло Веген 

– Јосип Каплан, Жуна 

ОРКЕСТАР 

Оркестар је инструментални састав од најмање 10 извоёача који свирају у најмање три самосталне деонице. У зависности од услова које школа има, могу се 

образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина као и мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром улази као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње) у недељни фонд часова наставника музичке културе, а ученицима је 

део радне обавезе. 

Садржај рада: 

1. избор инструмената и извоёача у формирању оркестра; 

2. избор композиција према могућностима извоёача и саставу оркестра; 

3. техничке и интонативне вежбе; 

4. расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 

5. спајање по групама (I–II; II–III; I–III); 

6. заједничко свирање целог оркестра, ритмичко-интонативно и стилско обликовање композиције. 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и њиховим извоёачким способностима. Репертоар школског 

оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха у оригиналном облику или прилагоёена за постојећи школски састав. Школски оркестар може наступити 

самостално или као пратња хору. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити само оним што им пружа редовна настава. За такву децу може се 

организовати додатна настава или секције где се могу укључити у разне групе. 
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У зависности од афинитета, креативних способности или извоёачких могућности ученика рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање, 

– групе певача, 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...), 

– групе инструмената, 

– млади композитори, 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе), 

– музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке културе и школске музичке догаёаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, организација и реализација музичких догаёаја...), 

– ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит боксинг” – вокалне перкусије, игре чашама, штаповима...), 

– посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке омладине или неког другог удружења, концерти ученика 

музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...). 

 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања сваког ученика 
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5.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да својим разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним 

са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању ипримени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 

 

Општи задаци су: 

 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког и здравственог васпитања 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког и здравственог васпитања буду у пуној мери реализовани, 

- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

- Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврёени програмом физичког и здравственог васпитања и стицање теоријских 

знања неопходних за њихово усвајање, 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког и здравственог васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног подручја, 

- Формирање морално-вољних квалитета личности, 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада, 

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

 

Оперативн изадаци 

- Усмерени развој основних моторичких способности: брзине, гипкости и координације; 

- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиёених програмом физичког и здравственог васпитања; 

- Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења исл.); 

- Задовољавање социјалних потреба за потврёивањем, групним поистовечивањеми исл.; 

- Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Наставни садржај и остале активности у сколпу Физичког и здравственог васпитања се остварују у непосредној настави са ученицима. 

Акценат је стављен на активности ученика и начинима како да што више сами проналазе решења у интеракцији са наставником. Настава се 

одвија у школском дворишту и учионици уз помоћ реквизита који су на располагању. 

Облици рада: Фронтални, индивидуално-фронтални, групи и индивидуални 

Методичко - организационе форме рада: Врста или почетак, талас, станице, допунска вежба 

Методе рада: живе речи, практичног вежбања, демонстрације, приказивања. 

 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

Ученик разуме значај атлетике у смислу различитих 

облика кретања и промене брзине у свакодневници. 

Ученик кроз поступак обуке вежбама успева да 

повезује технику трчања различитих делова тела. 

Ученик разуме значај положаја тела при ниском старту, 

зна да опише значај и имплементира га на часовима. 

Ученик разуме и без проблема извршава штафетне 

промене у зонама предвиёеним за то. 

Ученик зна значај издржљивости, као једну од главних 

способности човека за крос трке. Зна вежбе за развој 

исте. 

Ученик уме да изведе технику скока увис и даљ, 

техникама увинуће и маказице, долази до крајњег циља 

кроз вежбе обуке, зна правила, мерење резултата пази 

на своју и безбедност осталих ученика. 

Ученик правилно изводи технику бацања кугле, зна 

правила, мери резултат и пази на своју и безбедност 

осталих ученика. 

А
Т

Л
Е

Т
И

К
А

 

13 

Техника спринтерског трчања (рад ногу и руку, 

положај трупа и главе)  

Техника ниског старта и стартног убрзања  

Трчање деоница до 50 м 

Штафетно трчање уз измену штафета у форми 

штафетних игара 

Трчање на средњим дистанцама и крос (600 м) 

Крос полигон у школском дворишту (трчање по 

различитим врстама одлоге) 

Скок у даљ из залета 

Скок у вис – техником ''маказе'' 

 Бацање лоптице (хватање, држање, стварање осећаја 

за  реквизит) 

 Бацање кугле из места 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

Кроз вежбе обуке, ученик успева да изведе колут 

напред и колут назад. Разуме значај вежбе и 

способности које се јављају у овој вежби. 

ВЕЖБЕ 

 

НА 

 

 

Из раскорачног става колут назад до раскорачног 

става 

Из раскорачног става колут напред до раскорачног 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 
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Ученик самостално ради летећи колут. 

Ученик уме да изведе став о шакама уз зид и 

асистенцију наставника, уз зид без асистенције 

наставника и без зида али уз асистенцију наставника. 

Води рачуна о безбедности и разуме значај М.О.Ф.Р – 

ВРСТА или ПОЧЕТАК. 

Ученик успева самостално или уз помоћ олакшаних 

услова и наставника да изведе премет странце у обе 

стране, разуме мотор.способ. које се јављају у овој 

вежби. 

Ученик успева да уради прескок згрчно и разножно, 

претходно савладавајући предвежбе уз помоћ 

наставника. 

Ученик успева да изведе неколико њихова у упору, а 

затим да саскочи уз помоћ наставника. 

Ученице одржавају равнотежу на н.греди, увежбавају 

елементе, а затим свака прави свој састав 

 

СПРА-

ВАМА 

 

И 

 

ТЛУ 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

става 

Летећи колут 

Премет упором странце 

Став на шакама уз асистенцију 

Мост заклоном и усклон уз асистенцију  

Премет упором странце у обе стране  

Два узастопна упора странце 

Став на шакама  

Предвежбе за прескок Разношка 110 цм 

Обука за згрчни прескок 

Њих у упору и саскок предношка  

Њих у упору и саскок заношка 

Њих у упору, предњихом упор до седа разножно, 

саседом сножити и зањихом саскок 

Боком поред греде суножним одскоком наскок на 

греду суножно, различити начини ходања, суножним 

одскоком доскок на место одскока, вага претклоном 

и заножењем и саскок згрчено 
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Ученик успева да конторолише лопту воёењем, левом 

и десном руком и то праволинијски и криволинијски. 

Ученик успева да дода лопту саиграчу кратким и дугим 

замахом руке. 

Ученик може да ухвати лопте различитих интезитета и 

висине обема рукама. 

Ученик изводи шутеве на гол из места, а затим из 

скока. 

Ученик користи воёење лопте криволинијски, и 

повезује технику са шутевима на гол. 

Ученик разуме кретњу, блокове и промене позиција у 

игри. 

Ученик користи кретњу, промену места и блокове како 

би пронашао прилику за шут. 

Ученик користи кретање у одбрамбеном ставу, разуме 

значај и успева да неутрализује нападача. 

Ученик разуме правила игре, време трајања, измене, 

позиције, аут, седмерце, деветерце, фаул, искључење.  

СПО-

РТСКЕ 

 

ИГРЕ 

19 

Држање, воёење лопте у месту 

Воёење лопте у кретању праволинијски и 

криволинијски Заустављање у два корака 

Бацањелопте кратким замахом Бацање лопте дугим 

замахом Хватање прецизно бачених лопти 

Хватање непрецизно бачених лопти 

Шут на гол са ослонцем на тлу (бочни и чеони) и у скоку. 

Једнострука финта у јачу страну са извоёењем скок 

шута дубинско, бочно и дијагонално кретање играча, 

утрчавање у празне просторе, промена смера 

кретања, откривање за пријем лопте, блокирање 

противничког играча телом, измене позиција са 

саиграчима, залет ка голу без лопте, падови 

одбрамбени блок, одузимање лопте, ометање 

нападача без лопте, пресецање путање лопте 

Елементи тех. Голмана- основни став, кретање, 

одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева са 

крила и седмераца 

М
ат
ем
ат
и
к
а,
 ф
и
зи
к
а,
 б
и
о
л
о
ги
ја
, 
И
н
ф
о
р
м
ат
и
к
а 

 

Ученик разуме значај тестирања. 

Ученик испољава својих 100% при тестирању ради 

веродостојности резултата. ТЕСТИ- 

РАЊЕ 10 

MMС Телесна висина, телесна тежина  

ММС 4х10м 

ММС Лежање и сед, издржај у вису згибом 

ММС Скок у даљ из места, претклон у седу 

ММС Шатл ран –shuttle run 

И други тестови за процену моторичких способности. 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

 

Ученик успева да изведе кретање уз ритам и мелодију. 

 

Ученик може да изведе прескок вијачом на различите 

начине; скоком, наскоком, корачном техником, 

уназад… 

 

Ученици ,,хватају ритам'' народних кола, повезују 

кораке са музиком, синхронизују се. 

 

Ученици разумеју значај корективних и превентивних 

ОСТА-

ЛЕ 

 

АКТИ- 

ВНО- 

СТИ 8 

Извоёење покрета по такту уз промену правца и 

ритма кретања. 

Естетско обликовање корака рад руку и комбинацији; 

Скокови: галоп, дечјим, мачјим, далековисоким и 

полкин корак  

Вијача: мачји скок и за напредније ученице 

далековисоки скок Лопта: бацања у чеоној и бочној 

равни, повезано са наученим поскоцима и скоковима.  

Обруч: вртење обруча око руке; котрљање обруча по 

тлу повезано са поскоцима и скоковима.  

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

ИСХОДИ ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
НАСТАВНИ САДРЖАЈ КОРЕЛАЦИЈА 

*Разуме сврху и значај вежбања; 

*Доводи у везу физичко вежбање и здравље; 

*Примењује хигијенске мере пре,током и 

након вежбања; 

*Правилно се храни; 

*Препознаје врсту повреде; 

 *Користи стечена умења, знања и навике у 

свакодневним условима живота и рада; 

*Чува животну средину током вежбања. 

Исходи се односе на све наставне области 

ОСТАЛЕ 

АКТИВНОСТИ 
8 

Упознавање са наставним 

садржајима, предметом и 

наставником. 

Своёење оцена. 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

46 

Учење ставова, основних кретања, 

технике овладавања лоптом: воёење 

лопте, додавања, пријем, спајање 

техника у целине, шутеви на 

гол/кош, пријем серввиса, сервиси у 

одбојци, одигравање прстима, смеч, 

чекић, блокирање. 

 

 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

Укупно 

54 

 

  

вежби. 

 

Ученици разумеју како настају деформитети и у начелу 

како настаје мишићни дисбаланс у телу. 

Плесови: „Дивна, Дивна”, „Моравац” „Влашка игра“ 

Корективно-педагошки рад са ученицима смањених 

физичких способности, са телесним деформитетима 

и лошим држањем тела. 
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5.12. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 

 Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 
знања стекли и какве 
ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 5. разреда 

основне школе; 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обраёеног у претходном 

циклусу школовања. 

 бити мотивисан да похаёа часове 
Православног катихизиса. 

 Упознавање са 
садржајем 

програма и 

начином рада 

 Прелиминарна 
систематизација 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

 

2. Религија и 

култура старог 

света 

3. Човек тражи 

Бога 

 Упознати ученике са 
основним елементима 

религије и културе 

старог века. 

 Упознати ученике са 
паганским митовима и 
легендама о вечном 

животу. 

 Припремити ученике за 
сусрет са Откровењем 
Истинитог Бога. 

 моћи да именује неке 
политеистичке религије. 

 моћи да наведе неке од 
карактеристика политеистичких 

религија и културе старог века 

 Религија и култура 
старог света 

 Човекова жеё за 
Богом и вечним 

животом 

 Митови и легенде 
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III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

 
4. Божије 

Откровење 

5. Свето Писмо 

(настанак, подела) 

 Развити код ученика 
свест о Богу као 

личности која се открива 

човеку 

 Упознати ученике са 
појмовима Светог 

Предања и Светог Писма 

 Објаснити ученицима 
узрок и начин настанка 

Библије 

 моћи да уочи да се Бог откривао 
изабраним људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

 моћи да објасни да је роёење 
Христово догаёај који дели 

историју на стару и нову еру; 

 моћи да наведе неке од библијских 
књига, њихове ауторе и оквирно 
време настанка 

 моћи да разликује Стари и Нови 
Завет 

 бити подстакнут да се односи 
према Библији као светој књизи; 

 Божије Откровење 

 Свето Писмо 
(настанак, подела) 

 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

 практична настава (1 час) 

 Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

 Дидактичко методичка упутства за 

 реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

 
6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски 

грех 

9. Човек изван 

рајског врта 

 Пружити ученицима 
знање да Бог из љубави 

ствара свет да би му дао 

вечно постојање; 

 Оспособити ученике за 
разумевање посебности 

улоге човека у свету, као 

споне измеёу Бога и 

света. 

 Објаснити ученицима 
повест о првородном 

греху и његовим 

последицама; 

 Указати ученицима на 
начин на који се Бог 

стара о свету и човеку од 

Адама до Ноја; 

 Пробудити у ученицима 

осећај одговорности за 
свет који их окружује. 

 моћи да преприча библијску причу 
о постању и доживи је као дело 

љубави Божије 

 моћи да увиди да је Бог поред 
видљивог света створио и анёеле 

 моћи да преприча библијску 
приповест о стварању човека и 

уочи да је човек сличан Богу јер је 

слободан 

 бити подстакнут на развијање 
осећаја личне одговорности према 

природи; 

 моћи да наведе неке од последица 
првородног греха по човека и 
читаву створену природу; 

 моћи да преприча неку од 

библијских прича до Аврама; 

 моћи да повеже причу о Нојевој 

барци са Црквом 

 Шестоднев 

 Стварање човека 
„по икони и 

подобију“ 

 Прародитељски 
грех 

 Човек изван 

рајског врта (Каин 

и Авељ, Ноје, 

Вавилонска кула) 
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   бити подстакнут на послушност као 

израз љубави према Богу; 

 информативно. 

V - СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

 

10. Аврам и Божији 

позив 

11. Исак и његови 

синови 

12. Праведни Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 

 Упознати ученике са 
старозаветним личностима и 

догаёајима 

 Указати ученицима на 
везу измеёу старозаветних 

личности и Христа 

 Указати ученицима на 
повезаност Пасхе и Христа 

 Указати ученицима на 
етичку вредност 

старозаветних списа 

 Развијање свести ученика 
о старању Божјем за свет 

кроз библијску историју; 

 Пружити ученицима 
знање о старозаветним 

мотивима у иконографији. 

 моћи да наведе неке од најважнијих 
старозаветних личности и догаёаја 

 моћи да уочи везу старозаветних 
праотаца и патријараха са Христом 

 моћи да исприча да јеврејски народ 

прославља Пасху као успомену на 

излазак из Египта 

 моћи да извуче моралну поуку из 

библијских приповести 

 моћи да препозна старозаветне 
личности и догаёаје у православној 

иконографији. 

 Аврам и Божији 
позив 

 Исак и његови 

синови 

 Праведни Јосиф 

 Мојсије 

 Пасха 

VI - ЗАКОН 

БОЖИЈИ 

 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјих 

заповести 

17. Закон Божији 

као педагог за Христа 

 Објаснити ученицима 
околности у којима је Бог 

дао Закон преко Мојсија; 

 Пружити ученицима 
основно знање о томе да се 

кроз заповести Божје 

остварује заједница измеёу 

Бога и људи; 

 моћи да преприча библијски опис 
давања Десет Божијих заповести 

Мојсију; 

 моћи да наведе и протумачи на 
основном нивоу Десет Божјих 

заповести; 

 моћи да разуме да је од односа 
према Заповестима зависила и 

припадност Божијем народу; 

 Добијање Божијих 
заповести на гори 

Синају 

 Садржај Десет 
Божјих заповести 

 Смисао Декалога 
као припреме за 

Христа 
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  Пружити ученицима 
основ за разумевање да су 

Десет Божјих заповести 

водич и припрема за 

Христове заповести љубави 

 бити подстакнут да примени 
вредности Декалога у свом 

свакодневном животу. 

  Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Религија и култура старог света – 3 

Откривење – Свет Библије – 4 

Стварање света и човека – 7 

Старозаветна историја спасења – 7 

Закон Божији – 4 

Месијанска нада – 8 

Евалуација – 1+1 

VII -   

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

 
18. „Земља меда и 

млека“ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми 

Давидови 

22. Старозаветни 

пророци 

23. Месијанска нада 

 Упознати ученике са 
појмом „обећане земље“ и 

њеним значајем за 

„изабрани народ Божији“ 

 Објаснити ученицима 
значај старозаветне Скиније 

и Храма 

 Указати ученицима на 
улогу старозаветних царева 

и пророка 

 Указати ученицима на 
лепоту Давидових 

псалама 

 Објаснити ученицима 
појам Месије 

 Предочити ученицима 
специфичности 

библијског текста и 

омогућити им да доживе 

његову сликовитост 

 моћи да препозна на слици Ковчег 

Завета и Скинију и да у једној 

реченици каже шта је мана 

 моћи да именује најважније 
личности јеврејског народа у Обећаној 

земљи 

 моћи да уочи да је Светиња над 
светињама посебно место Божијег 

присуства 

 знати да је цар Давид испевао 

Псалме у славу Божију 

 моћи да наведе неке од 
старозаветних пророка 

 моћи да уочи да су старозаветни 

пророци најављивали долазак Месије 

 увидети значај покајања и молитве 

као „жртве угодне Богу“ на основу 

одељака поучних и пророчких књига 

 моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 5. разреду. 

 Насељавање 

Обећане земље (Исус 

Навин, Самсон...) 

 Цар Давид 

 Соломон и 

јерусалимски храм 

 Псалми Давидови 

 Старозаветни 

пророци 

 Месијанска нада 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Ликовна култура 

6. Музичка култура 

7. Граёанско васпитање 



5.13. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставе и учења граёанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 

граёанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности 

Компетенције  које  развија : 

Компетенција за учење -Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Комуникација - Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.  

Сарадња - доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.  

Компетенција за учење - Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје.  

Естетичка компетенција - Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 

пољима свог деловања. 

Комуникација - Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин 

Одговоран однос према околини - Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу 

унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 По завршетку теме ученик ће бити у стању да: разликује 

жеље од потреба и наведе примере везе измеёу потреба и 

људских права  

 препозна своје потребе,као и потребе других и да их 

уважава   штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права  

 учествује у доношењу правила рада групе и поштује  их   

наводи примере и показатеље остварености и кршења 

дечијих права   

 наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права   

поштује права и потребе ученика који су у инклузији у 

његовом одељењу/школи  препозна ситуације кршења 

својих права и права других  идентификује кршење 

људских права н апримеру неког историјског догаёаја 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

(ПРАВА 

ДЕТЕТА) 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

7,8 

 Потребе и жеље 

 Потребе и права  
 Права и правила у учионици  
 Правила рада у учионици, 

доношење групних правила  

 Посебност права детета и људска 
права  

 Конвенција о правима детета  
 Врсте права  
 Показатељи остварености и 
кршења дечијих права  

 Конвенција о правима детета у 
документима која се односе на 

школу 
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 поштује правила одељенске заједнице и правила на 

нивоу школе 

 поступа у складу са моралним вредностима граёанског 

друштва  

 искаже свој став о значају правила у функционисању 

заједнице  

 понаша се у складу са правилима и дужностима у школи  

 

ДЕМОКРАТ 

СКО 

ДРУШТВО 

(ШКОЛА 

КАО 

ЗАЈЕДНИЦА 

) 

 

9, 

10,

11 

 

12,

13 

 

14,

15 

 Моје заједнице   

 Школа као заједница 

 Одлучивање у учионици и школи  
 Гласање и консензус као 
демократски начин одлучивања 

 Одговорност деце  
 Одговорност одраслих родитеља,  
 наставника   
 Шта могу и коме да се обратим у 

ситуацији насиља  

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик 

 

 наводи начине демократског одлучивања 

 препозна одговорност одраслих у заштити права деце 

 објасни улогу појединца и група у  заштити дечијих 
права  

 реално процени сопствену одговорност  у ситуацији 
кршења нечијих права и зна коме да се обрати за помоћ 

 препозна и анализира сличности и разлике измеёу 

ученика у групи  

 прихвата друге ученике и уважава њихову различитост 

 Проналази примере моралних поступака у књижевним 

делима које чита,у медијима и усвакодневном животу  

 наводи примере из вакодневног живота 

предрасуда,стереотипа, дискриминације,нетолеранцијепо 

различитим основама 

 проналази примере нетолеранције и дискриминације у 

књижевним делима која чита 

 у медијима проналази примере предрасуда,стереотипа, 

дискриминације,нетолеранцијепо различитим основама и 

критички их анализира 

 препозна и објасни врсте насиља 

 прави разлику измеёу безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама 

 заштити од дигиталног насиља  
 анализира сукоб из различитих углова (препознаје 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНО

М ДРУШТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

26 

 

27 

 Наше сличности и разлике (пол, 
раса, национална припадност...)  

 Наше сличности и разлике 
(друштвено порекло, вероисповест, 

политичка или друга уверења...)  

 Наше сличности и разлике 
(имовно стање, култура,језик, 

старост и инвалидитет) 

 Стереотипи и предрасуде 
 Дискриминација  
 Толеранција  
 Сукоби и начини решавања 
сукоба 

 Предности конструктивног 
решавања сукоба  

 Врсте насиља  
 Врсте насиља 

 Реаговање на насиље  
 Начини заштите од насиља 
 

 

 Учешће ученика у школи 

  

 Учешће ученика у школи   
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потребе учесника сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за свестране у сукобу 

 аргументује предности конструктивног начина 

решавања сукоба 

 

28 

 

 

 

28 

- 

36 

 Избор проблема  
 Тражење решења проблема  
 Израда плана акције  
 Анализа могућих ефеката акције  
 Планирање и извоёење акције   
 Завршна анализа акције и 
вредновање ефеката  Приказ и 

анализа групних радова 

 

Начин остваривања програма :  

 Просторно, садржајно и методичко прилагоёавање наставног програма (размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагоёавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих задатака...)   

 Већа индивидуализација наставе;  

 Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;  

 Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

 и све друго што ће се применити у складу са конкретним ситуацијама. 
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5.14. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

 Циљ и задаци предмета : Циљ 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 усменукомуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственомјезику и културном наслеёу. 

 Компетенције које развија : Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. Рад с подацима и информацијама 4. Дигитална 

компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. Одговоран однос према здрављу 9. 

Одговоран однос према околини 10. Естетичка компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

разуме краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење / 

давање информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи себе 

и другог користећи једноставна језичка 

средства; 

– постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 

 

 

 

 

Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење / давање 

основних 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

друштвеном 

контексту 

4 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова који се односе на 

дате комуникативне ситуације (дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање комуникације; 

усмено и писaно давање информација о себи и тражење и давање 

информација о другима (СМС, имејл, формулари, чланске карте, опис 

фотографије и сл.). 

Садржаји 

Привет! Меня зовут Мария. Как тебя зовут? Я – Ирина. Можно просто 

Ира. Мне 12 лет. Здравствуйте, Иван Владимирович. Добрый день, 

ребята! Как дела? Сколько тебе лет? Я из России, из Москвы. Ты 

откуда? Я живу в Воронеже. Я живу в городе Ниш. На какой улице ты 

живѐшь? Я живу на улице Гагарина, дом 12, квартира 14. 

Это на каком этаже? На втором . Дай мне, пожалуйста, свой номер 

телефона. У тебя есть имейл (адрес электронной почты)? Это мои 

родители. Мою маму зовут Вера, папу – Николай. Я родился/родилась 

15 мая. Когда у тебя день рождения? Я занимаюсь спортом, 

тренируюсь три раза в неделю. 

Презент повратних глагола: заниматься, тренироваться. 

Презент глагола жить. 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних заменица и 
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именица (у меня, у тебя, у неѐ, у него у нас, у вас, у них; у Ивана, у 

Ирины). (Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; 

имена, патроними, презимена и надимци; адреса; формално и 

неформално представљање; степени сродства и родбински односи; 

нумерисање спратова. 

– разуме једноставнији опис особа, 

биљака, животиња, предмета, појaва или 

места; 

– упореди и опише карактеристике 

живих бића, предмета, појава и места, 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

Описивање 

карактеристика 

живих бића, 

предмета, 

појава и места 

7 

Кто мальчик в чѐрных джинсах и белой рубашке? Что надела Маша? 

Она надела зелѐную юбку и зелѐную футболку. Она высокая и 

стройная. У неѐ голубые глаза и длинные светлые волосы. Какие у 
тебя глаза? Какой у тебя рост? Какого цвета у тебя футболка? 

Посмотрите, я надел сегодня новые джинсы! Мой брат умный, но не 

очень трудолюбивый. На улице Князя Михаила есть книжные 

магазины. В центре нашего города большой торговый центр недалеко 

от книжного магазина. Москва – столица России. Санкт-Петербург – 

северная столица России. Москва больше Санкт-Петербурга. 

Белград меньше Москвы. У меня есть кошка. Еѐ зовут Мурка. Она 

маленькая, белая. 

– разуме једноставније предлоге и 

одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

 

Позив и реаговање 

на позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

7 

Давай играть в футбол/баскетбол! Поиграем вместе? Пусть Витя 

играет в футбол. Приглашаю тебя ко мне на день рождения 

/вечеринку. Приходи ко мне на вечеринку! Ты сможешь прийти ко 

мне на день рождения завтра в семь? Вечеринка у меня дома/в кафе. 

Спасибо за приглашение, я обязательно приду. К сожалению, я не 

смогу прийти, я должен присмотреть за братом. Извини, но я не смогу 

прийти. 

Вечеринка /день рождения, к сожалению, без меня. Давай пойдѐм в 

кино завтра? Где встречаемся? Около метро. Во сколько? В пять. 

Заповедни начин; треће лице једнине/множине: Пусть Саша играет!; 

прво лице множине (с речцом давай и без ње): Поиграем вместе! 

Давай поиграем вместе! Давай играть вместе! 
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разуме и једноставне молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути једноставне молбе и захтеве; 

– затражи и пружи кратко обавештење; 

– захвали и извине се на једноставан 

начин; 

– саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, 

писмо, имејл) којом се захваљује; 

Изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења, 

и захвалности 

4 

Тебе помочь? Нет, спасибо. Да, пожалуйста. Что тебе нужно? Тебе 

нужна ручка? Ты хочешь апельсин? 

Передай, пожалуйста, соль. Конечно, вот она. Спасибо огромное. 

Не за что. Ничего. Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно? Конечно, 

пожалуйста, вот она. К сожалению, ручка мне нужна. Извини(те), 

можно вопрос? 

Заповедни начин. 

Садашње време глагола хотеть. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне речи.. 

-разуме и једноставне молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути једноставне молбе и захтеве; 

– затражи и пружи кратко обавештење; 

– захвали и извине се на једноставан 

начин; 

– саопшти кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, 

писмо, имејл) којом се захваљује; 

Изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења, 

и захвалности 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тебе помочь? Нет, спасибо. Да, пожалуйста. Что тебе нужно? Тебе 

нужна ручка? Ты хочешь апельсин? 

Передай, пожалуйста, соль. Конечно, вот она. Спасибо огромное. 

Не за что. Ничего. Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно? Конечно, 

пожалуйста, вот она. К сожалению, ручка мне нужна. Извини(те), 

можно вопрос? Заповедни начин. 

Садашње време глагола хотеть. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне речи.. 

разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота (правила игре, 

рецепт за припремање неког јела и сл.) са 

визуелном подршком без ње; 

– да једноставна упутства (нпр. може да 

опише како се нешто користи/ прави, 

напише рецепт и сл.); 

Разумевање и 

давање 

Упутстава 

4 

Закрой глаза. Угадай, кто говорит. Пропусти один ход. Иди два хода 

вперѐд/назад. Возьми яблоко, нарежь его на ломтики. Налей воду в 

кастрюлю. Свари пельмени 

разуме честитку и одговри на њу; 

– упути пригодну честитку; 

– разуме и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опише начин прославе 

роёендана, празника и важних догаёаја; 

 

Описивање и 

честитање 

празника, 

роёендана и 

значајних 

догаёаја, 

честитање на 

5 

Поздравляю тебя с днѐм рождения! Желаю всего самого лучшего! С 

Новым годом! С Рождеством С Днѐм Учителя! С Восьмым марта! 

Счастливо! Желаю тебе/вам всего хорошего: здоровья, счастья, 

успеха. Тебе/вам тоже всего хорошего. Поздравляю с успехом!С 

приездом! Добро пожаловать! С Днѐм ангела! Хочу пожелать тебе 

всего самого-самого лучшего! 

Садашње и прошло време. 
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успеху и 

изражавање 

жаљења 

Глаголи хотеть, желать/пожелать кому что, поздравить (кого с чем) 

разуме једноставније текстове у којима 

се описују сталне, уобичајене 

и тренутне радње и способности; 

– размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

– опише сталне, уобичајене и тренутне 

догаёаје / активности и способности 

користећи неколико везаних исказа; 

 

Описивање 

догаёаја и 

способности у 

садашњости 

5 

Я живу на втором этаже. Ты живѐшь в одноэтажном или 

многоэтажном доме. У меня брат и сестра. Они не ходят в школу. 

Что ты делаешь по воскресеньям? Во сколько ты ложишься спать 

вечером? У него в комнате беспорядок. Они сейчас завтракают. Что 

ты обычно ешь на завтрак? 

Обычно я в школу я езжу на автобусе. Каждый день я хожу на 

тренировки по баскетболу. После школы я гуляю с собакой. Я хорошо 

знаю математику. Папа стоит в пробке. Я хорошо плаваю. Моя 

маленькая сестрѐнка ещѐ не ходит. Мы едем на эксурсию! Не могу 

дождаться! Я леплю снеговика! 

Глаголи кретања (садашње време): идти/ходить, хать/ездить, 

лететь/летать, плыть/плавать. 

Прилози за време: утром, днѐм, вечером, весной, осенью. 

Садашње време глагола есть и пить. 

разуме краће текстове у којима се 

описују догаёаји и способности у 

прошлости; 

– размени информације у вези са 

догаёајима и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних 

исказа догаёај у прошлости; 

– опише неки историјски догаёај, 

историјску личност и сл.; 

Описивање 

догаёаја и 

способности у 

прошлости 

 

5 

Где ты был в прошлую среду в пять часов? Я был дома.Ты смотрела 

вчера фильм? Во сколько начался фильм? Я не смотрел телевизор 

вчера. Как ты провѐл свои летние каникулы? Ты ездил к бабушке? 

По телевизору показывали мой любимый сериал. В пять лет я умел 

плавать. 

Прошло време фреквентних повратних и неповратних глагола. 

Прилози за време: вчера, сегодня, утром, вечером, ночью... 

Глаголи кретања (прошло време): 

идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, плыть/плавать. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

разуме жеље планове и намере и реагује 

на њих; 

– размени једноставне исказе у вези са 

Исказивање жеља, 

планова 

и намера 

5 

Мне холодно. Мне жарко. Мне хочется есть/пить. Надень куртку! 

Сними капюшон! У меня болит зуб. Налей мне воды, 

пожалуйста!Сделай мне бутерброд, пожалуйста, так есть хочется! 
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својим и туёим жељама, плановима и 

намерама; 

– саопшти шта он/ она или неко други 

жели, планира, намерава; 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична употреба: мне хочется). 

Заповедни начин глагола есть и пить. 

Интонација упитних исказа без упитне речи 

разуме једноставнија питања и одговори 

на њих; 

– разуме обавештења о простору и 

величинама; 

– опише специфичније просторне односе 

и величине једноставним, 

везаним исказима; 

 

Исказивање 

просторних 

односа и величина 

 

5 

Где книжный магазин? Рядом с нашей школой. Где окно? На стене. 

Где рюкзак? Под столом. Где картина? Над доской. Слева от шкафа– 

доска. Мой дом двухэтажный.Моя кватора трехкомнатная. Моя 

комната небольшая. Слева от двери, у окна, стоит письменный 

стол. Посередине комнаты маленький диван со столиком. В углу 

стоит моя кровать. Под моим окном растѐт большая липа. У моего 

дедушки в деревне красивая изба. Его изба больше избы его брата. 

Генитив, инструментал, локатив с предлозима. 

Компаративи больше, меньше. 

Слагање придева с именицама 

разуме, тражи и даје једноставнија 

обавештења о хронолошком 

времену и метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном 

контексту; 

– опише дневни / недељни распоред 

активности; 

– опише метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој земљи и 

једној од земаља циљне културе 

једноставним језичким средствима; 

Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 

5 

Который час? Сколько времени? Когда начинается первый урок? В 

полдевятого. Когда у тебя тренировки по плаванию? По 

понедельникам и четвергам. Во сколько? В котором часу? В пять 

часов. Я родилась шестого февраля. Какая погода? Холодно. Снег 

идѐт. Жарко и душно на улице. Какое сегодня число? Первое апреля. 

Какого числа начинается чемпионат по футболу? Двадцатого апреля.  

Основни бројеви до 1000. 

Облици час, часа, часов уз основне бројеве. 

Редни бројеви до 100. 

Слагање редног броја с именицом у роду, броју и падежу (двадцатое 

апреля,двадцатого апреля). 

Безличне реченице с предикативима (мне жарко, на улице холодно). 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Упитне заменице и прилози 
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– разуме и реагује на једноставније 

забране, своје и туёе обавезе; 

– размени једноставније информације 

које се односе на забране и правила 

понашања у школи и на јавном месту (у 

превозном средству, спортском центру, 

биоскопу, зоолошком врту и сл.) као и на 

своје и туёе обавезе; 

– представи правила понашања, забране 

и листу својих и туёих обавеза користећи 

одговарајућа језичка средства 

Изрицање 

дозвола, забрана, 

правила понашања 

и Обавеза 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке нельзя разговаривать. На уроке можно задавать вопросы. 

Сегодня я должен/должна заниматься. Мне нужно прочитать книгу до 

четверга. Собаку надо кормить каждый день. Извините, можно войти? 

Да, можно. Нет, нельзя. Курить запрещено! Запрещено кормить 

животных! 

Безличне реченице с предикативима: надо, нельзя, нужно, можно. 

Датив личних заменица и именица. 

Интонација упитних исказа без упитне речи 

 

Разуме и формулише једноставније 

изразе који се односе на поседовање и 

припадност; 

– пита и каже шта неко има / нема и чије 

је нешто; 

 

 

Изражавање 

припадања и 

Поседовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

У меня есть собака. Мою собаку зовут Бобик. У меня нет мобильника. 

У кого есть сестра/брат? Это твоя собака? Нет, не моя. Это собака 

моего друга. Да, моя. У них в голове только компьютеры. Это дом 

бабушки. 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних заменица и 

именица (у меня, у мамы); именица + именица у генитиву (дом папы). 

Општа негација (нет и не). 

Посебна негација (Не моя собака). 

Присвојне заменице. 

Интонација упитних исказа без упитне речи 

– разуме и реагује на једноставније 

исказе који се односе на описивање 

интересовања, хобија и изражавање 

допадања и недопадања; 

– опише своја и туёа интересовања и 

хобије и изрази допадање и 

недопадање уз једноставно образложење; 

 

Изражавање 

интересовања, 

допадања и не 

 

4 

 

У тебя есть хобби? Какое у тебя хобби? Я интересуюсь 

моделированием. Делаю макеты ракет и космических кораблей. Я 

ращу кактусы. 

Я интересуюсь плаванием. Умею плавать брассом и на спине. Мне не 

нравястя зимние виды спорта. Люблю кататься на санках. Не люблю 

кататься на лыжах. Мой любимый спорт – теннис. Мне интересно 

смотреть теннис. Чем ты интересуешься? Дети, сколько вас любит 

играть в футбол? Сколько в баскетбол? 

Глаголи заниматься, интересоваться чем. 

Безлична употреба глагола нравиться. 

Интонација упитних исказа без упитне речи 
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разуме и формулише једноставније исказе којима 

се тражи мишљење, изражава слагање/неслагање; 

 

Изражавање 

мишљења 

(слагања и 

неслагања) 

 

4 

Что ты думаешь на эту тему? Пожалуйста, расскажи мне об 

этой книге! Она интересная? Да, мне книга очень понравилась. Нет, не 

интересная. Довольно скучная. Да, я согласен/согласна. Нет, не 

согласен/согласна. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Кратки облици придева согласен/согласна/согласны 

– разуме једноставније изразе који се 

односе на количину нечега; 

– пита и каже колико нечега има/ нема, 

користећи једноставија језичка 

средства; 

– на једноставан начин затражи артикле у 

продавници једноставним 

изразима за количину, наручи јело и/или 

пиће у ресторану и пита/ 

каже/ израчуна колико нешто кошта; 

– састави списак за куповину – 

намирнице и количина намирница (две 

векне хлеба, пакет тестенине, три 

конзерве туњевине и сл.) 

– изрази количину у мерама – 100 гр 

шећера, 300 гр брашна и сл. 

Изражавање 

количине, 

бројева и цена 

4 

Сколько мальчиков, сколько девочек в классе? В классе 12 мальчиков 

и 15 девочек. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Который час? Пять часове 

две минуты У нас в школе есть гардероб. У Виктора нет собаки. Есть 

молоко в холодильнике? Нет, молока нет, но кефир есть. 

Сколько стоит клубника? 150 рублей за килограмм. Список покупок 

продуктов: килограмм муки, два килограмма сахара, 300 грамм 

ветчины, 200 грамм сыра, 2 пакета молока. Мне, пожалуйста, борщ и 

котлету. А мне суп и макароны с сыром. Пожалуйста, я хочу заказать 

кофе и апельсиновый сок. А мне, пожалуйста, компот.Сколько с 

нас? С вас 300 рублей. 

Упитне заменице и прилози. 

Основни бројеви до 1000. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Императив фреквентних глагола 

 

Начин остваривања програма :  

 Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова који се односе на дате комуникативне ситуације (дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање на усмени или писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање комуникације; 

усмено и писaно давање информација о себи и тражење и давање информацијао другима (СМС, имејл, формулари, чланске карте, опис 

фотографије и сл.) 

 Слушање и читање једноставнијих описа живих бића, предмета,појава и места и њиховог пореёења; усмено и писано описивање 

/пореёење живих бића, предмета, појава и места; израда и презентација пројеката (постера, стрипова, ППТ-а, кратких аудио / видео 

записа,радио емисија и слично) 
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 Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге;усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у 

заједничкој активности; писање позивнице за прославу / журку или имејла / СМС-а којим се уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз поштовање основнихнорми учтивости и давање одговарајућег оправдања / 

изговора 

 Слушање и читање једноставнијих исказа којима се тражи /нуди помоћ, услуга, обавештње или се изражава жеља, извињење, 

захвалност; усмено и писано тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ / услугу и реаговање на њу, изражавање жеља, 

извињења и захвалности 

 Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр.за компјутерску или обичну игру, употребу апарата, рецепт за 

прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава 

 Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују и честитају празници, роёендани и значајни догаёаји; 

описивањепразника, роёендана и значајних догаёаја; реаговање на упућену честитку у усменом и писаном облику; упућивање 

пригодних честитки у усменом и писаном облику; израда и презентација пројека 

 Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним,уобичајеним и тренутним догаёајима / активностима и 

способностима; усмено и писано описивање сталних, уобичајених и тренутних догаёаја / активности и способности (разговор уживо 

или путем телефона, разгледница, СМС порука, имејл и с 

 Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези са догаёајима / активностима и способностима у прошлости; 

усмено и писано описивање догаёаја / активности и способности у прошлости; израда и презентација пројеката о историјским 

догаёајима, личностима и сл. 

 Слушање и читање краћих текстова у вези са жељама, плановима и намерама; усмено и писано договарање о жељама, плановима и 

намерама (телефонски разговор, разговор уживо, СМС, имејл и сл.) 

 Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и осећањима; усмено и писано договарање у вези са задовољавањем потреба; 

предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање, својих осећања и реаговање на туёа. 

 Слушање и читање краћих текстова у вези са специфичнијим просторним односима и величинама; усмено и писано размењивање 

информација у вези са просторним односима и величинама; усмено и писано описивање просторних односа и величина. 

 Слушање и читање краћих текстова у вези са специфичнијим просторним односима и величинама; усмено и писано размењивање 

информација у вези са просторним односима и величинама; усмено и писано описивање просторних односа и величина. 

 Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са хронолошким временом, метеоролошким приликама и климатским условима; 

усмено и писано тражење и давање информација о времену дешавања неке активности, метеоролошким приликама и климатским 
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условима у ширем комуникативном контексту; израда и презентација пројеката (нпр. о часовним зонама, упореёивање климатских 

услова у својој земљи са климатским условима једне од земаља циљне културе и сл.). 

 Слушање и читање исказа у вези са забранама, правилима понашања и обавезама; постављање питања у вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза (нпр. Креирање 

постера са правилима понашања, списка обавеза и сл.). 

 Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима се говори шта неко има/нема или чије је нешто; постављање питања у 

вези са датом комуникативном ситуацијом и одговарање на њих. 

 Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са нечијим интересовањима, хобијима и стварима које воли / не воли, које му /  joj се 

свиёају / не свиёају; размена информација о својим и туёим интересовањима, хобијима, допадању и недопадању (телефонски разговор, 

интервју, обичан разговор са пријатељима у школи и сл.); усмено и писано описивање интересовања, допадања и недопадања (писање 

имејла о личним интересовањима, хобијима, допадању и недопадању, листе ствари које му / joj се свиёају / не свиёају и сл.); 

истраживачке пројектне активности (нпр. колики број ученика у одељењу воли / не воли пливање, скијање, тенис и сл.) графичко 

приказивање и тумачење резултата. 

 Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем мишљења и изражавањем слагања/неслагања; усмено и писано 

тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

 Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о количини нечега; постављање питања у вези с количином и одговарање на 

њих, усмено и писано; слушање и читање текстова на теме поруџбине уресторану, куповине, играње улога (у ресторану, у продавници, 

у кухињи …); писање списка за куповину; записивање и рачунање цена. 
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5.15. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

 Упознајмо одељењског старешину! 
 Бирамо одбор и комисију одељењске заједнице 

 Шта желимо да радимо на часовима одељењског старешине? 

 Правила понашања унутар одељења 

ОКТОБАР 

 Дечја недеља 

 Реаговање на кршење правила понашања у школи 

 Разговор о степеницама успеха у учењу 

 Шта бих ново организовао у свом месту 

НОВЕМБАР 

 Успех на првом тромесечју 

 Шта смо и како радили  

 Упознавање ученика са различитим техникама учења 

 16.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

ДЕЦЕМБАР 

 Развијање социјалних вештина ученика 
 10.12. Дан људских права 

 Припреме за предстојеће новогодишње и божићне празнике 

 

ЈАНУАР  

 Помоћ као израз разумевања и подршке 
 Свети Сава – значај и обележавање 

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

 Избештавам вас о себи 

ФЕБРУАР 

 Како проводимо слободно време? Мењамо књиге 

 21. 2. Меёународни дан матерњег језика 

 Циљеви у дргом полугодиштунашеодељењскезаједнице 
 Како сараёујемо? 

МАРТ 

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

 Дигитални свет 
 Анализа успеха пред трећи класификациони период 

 23. март  - Меёународни дан књиге 

АПРИЛ 

 Шта је управљање ученика? Како да у одељењу организујемо 

управу? 

 22. април - Дан планете Земље 

 Заједничка посета Нушићевим данима у Смедереву 

 Анализа одгледане представе и понашања ученика 

МАЈ 

 Шта ко ради? Сусрет са људима различитих занимања 

 Велики људи – деца жељна знања 

 15. мај – Дан породице 

 Очистимо наше школско двориште 

ЈУН 

 Мирно решавање вербалних и физичких сукоба 

 Шта имам да кажем на крају петог разреда 
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5.16. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Допунски рад се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави Српског језика и књижевности не постижу 

задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад (на пример, група ученика с недовољним знањем одреёених садржаја и граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиёених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са 

артикулационим проблемима, итд.) 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у  

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 Падежи 10 
слушаjу, издвајају именске речи из 

текста, мењају речи по падежима 

- презентује наставни садржај и 

прилагоёава методе ученичким 

способностима 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

оспособљавање ученика да 

препознају облике именских речи и 

да их правилно користе 

 Глаголски 

облици 
7 

издвајају глаголске основе, мењају 

глаголе и проналазе их у тексту 

- презентује наставни садржај и 

прилагоёава методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални 

бољи резултати на проверама, 

побољшање говорне културе 

Правопис 8 

пишу текст, исправљају 

неправилно написане реченице, 

питају 

- презентује наставни садржај и 

прилагоёава методе ученичким 

способностима 

рад у пару,  

фронтални,  

индивидуални 

побољшање писмене културе 

 Књижевно-

теоријски 

појмови 

6 
слушају, разговарају, питају, 

препознају 

- презентује наставни садржај и 

прилагоёава методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални 

усвајање основних термина науке о 

књижевности 

Стилске 

фигуре 
5 

слушају, издвајају стилска 

средства из обраёених књижевних 

дела 

- презентује наставни садржај и 

прилагоёава методе ученичким 

способностима 

текстуални, 

фронтални, 

индивидуални 

развијање говорне и писмене 

културе 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

• Глагол to be  

• WH – питања  

• Присвојни придеви  

• Присвојни генитив  

• Have got  

• Неправилна множина именица  

• Present Simple Tense  

• Предлози за време и место 212 

 • Can – способност, могућност, дозвола  

• Небројиве именице  

• Објекатске заменице  

• Some/Any/How much/How many 

 • Present Progressive Tense  

• Present Simple Tense и Present Progressive Tense  

• Past Simple Tense глагола to be  

• Past Simple правилних и неправилних глагола  

• Future be going to  

• Must/mustn’t 

 • Future will 

 • Пореёење придева – компаратив и суперлатив 

 • Вокабулар: - поздрави - алфабет - школа. школски прибор - називи држава и националности - спорт - чланови породице - животиње - делови 

тела, описивање физичког изгледа - слободне активности и хоби - позната места у граду - просторије у кући, намештај - храна и пиће - бројеви 

и датуми - гардероба - временске прилике – путовања 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ допунске наставе је разумевање историјског простора и времена, узрока,повод и исхода историјских догаёаја, као и токова одреёених 

историјских појава. 

Задаци су оспособљавање ученика за коришћење историјске карте; упознавање са појмом историјских извора; разумевање поделе историјског 

периода; разумевање праисторије;упознавање праисторијске културе на Балкану; разумевање основних одлика старог века; стицање знања о 

најзначајнијим личностима које су обележиле стари век; упознавање са античком историјом и културом. 

Садржаји: Историјски извори, Рачунање времена, Подела историје, Праисторија, Стари Исток, Стара Грчка, Стари Рим, Хришћанство 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ  

  

Утврдити садржаје са оним ученицима, који нису успели да их усвоје у редовној настави применом 

индивидуализације како би им се омогућило усвајање програма. 

Кораци реализације 

 

Идентификовање ученика који спорије напредују, организација допунског рада (избор садржаја за 

одреёени разред или за одреёеног ученика), извоёење допунске наставе, праћење ученика. 

Начин реализације 

(облици и методе рада) 

Диференцијација задатака 

Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи 

Временски оквир Током школске године 

Вредновање – начин 

коришћења резултата 

вредновања 

Усмена и писмена провера постигнућа ученика, воёење педагошке документације. 

 ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈ: 

ПЕТИ РАЗРЕД  

 
Васиона 

 

 

Планета Земља 

 

 

 

Литосфера 

 

 

 

 

Атмосфера 

Хидросфера и биосфера 

-Васиона и васионска тела - обнављање 

-Васиона и Земља – припрема за писмену проверу 

-Кретања Земље- ротација и револуција 

-Кретања Земље и последице њених кретања- припрема за тест 

-Унутрашње силе Земље- обнављање 

-Облици рељефа настали радом спољашњих сила Земље- обнављање 

-Унутрашња граёа и рељеф Земље- обнављање 

-Опште одлике атмосфере- обнављање 

-Атмосфера- обнављање 

-Атмосфера- припрема за писмену проверу 

-Опште одлике хидросфере- обнављање 

-Хидросфера- обнављање 

-Биосфера- обнављање 

-Хидросфера и биосфера- припрема за тест 

-Хидросфера и биосфера- обнављање 

-Анализа рада допунске наставе 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци –савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе из биологије 

Усвајање наставних садржаја предвиёених наставним планом и програмом на основном нивоу Увежбавање и понављање стечених знања 

и јештина и давање упута за свладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумеевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде 

по прилагоёеному програму. 

Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили одреёено наставно 

градиво. 

Омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 
знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног 
градива. 

НАПОМЕНА-Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању 

предвиёеним програмским садржајима. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ИНФОРМАТИКА 

Допунски рад се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских 

подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  

разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад.Такоёе бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

Активности ученика у образовно-васпитном раду :  

- примењује претходно стечена знања;  

- уочава на примерима; 

- упореёује; 

-уз помоћ наставника решава тестове, чита, анализира, интерпретира, слуша, разговара, пише, прикупља материјал(са интернета), прави 

паное,уреёује кабинет, истражује, открива релације и изражава их,упореёује,уочава 

Активности наставника у  образовно-васпитном раду:  

- Презентује наставне садржаје; 

- Подстиче на закључивање; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише  стваралачки однос 

-Усмерава ученика 

-Подстиче на размишљање 

-Развија код ученика аналитичко,синтетичко, индуктивно,дедуктивно мишљење 

-Наводи на размишљање  

- Прилагоёава методе способностима ученика,  поставља  проблем 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова допунске наставе по темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 1 

2. Саобраћај 4 

3. Техничка и дигитална писменост 6 

4. Ресурси и производња 14 

5. Конструкторско моделовање 11 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ : Овладати основним садржајима. Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова 
и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања,умења и вештина из наставног градива. 

ТЕМА  

1. Россия 

2. Кто это? 

3. Моѐ хобби 

4. Здесь я дома 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

-Алфавит. Овладати свим словима који се разликују графичким приказом од наше азбуке. 

-Употреба личних и присвојних заменица. Чланови породице. 

- Моје занимање. Називи спортова. Знати усмено и писмено како да каже којим спортом се бави. 

- Бројеви до 20 

-Промена гладола жить, идти, ехать по лицима. 
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5.17. ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за Српски језик и књижевност. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, 

интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење) и постепено их уводити у све области којима се бави настава Српског 

језика и књижевности. 

 

Садржаји 

програма 

 

Број 

часова 

Активности ученика  
Активности 

наставника  

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Језик 

 

 

Граматика 

 

Правопис 

 

 

 

 

 

 

24 

- примењује претходно стечена знања; 

овладава новим граматичким и 

правописним   законитостима (падежни 

систем, променљиве и непроменљиве 

речи, писање великог слова и одричне 

речце не); 

- уочава на примерима; 

- упореёује; 

-уз помоћ наставника решава тестове са 

ранијих такмичења. 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

 

 

- припрема ученика за школско, 

општинско, меёуопштинско и 

републичко такмичење из Српског 

језика. 

Књижевност 

 

Школска 

лектира 

Домаћа лектира 

 

 

 

 

 

8 

 

- чита, анализира и интерпретира дела по 

избору ученика и на- уочава главне 

мотиве и песничке слике; 

- запажа основне карактеристике 

ликова.ставника; 

 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

- демонстративни 

 

- увоёење ученика у структуру и 

анализу дела; 

- тумачење главних мотива и 

песничких слика у лирској песми; 

- развијање осећања за аутентичне 

естетске вредности у књижевној 

уметности. 

Култура 

изражавања 

 

Говорно 

изражавање 

Писмено 

изражавање 

 

 

 

 

4 

- усваја општа правила о писму као 

облику општења; 

- увежбава технике у изради писменог 

састава и анализира стилске грешке 

оцењених радова. 

- Мотивише на стваралачки 

однос према језику; 

- Подстиче креативност у 

усменом и писменом 

изражавању. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- развијање смисла и способности за 

правилно, течно, економично и 

уверљиво усмено и писмено 

изражавање; 

- богаћење речника. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

• Правила интерпункције  

• Ред речи у реченици 

 • Множина именица (правилна и неправилна)  

• Present Simple Tense  

• Предлози за место и време  

• Прилози за учесталост 

 • Одреёени члан  

• Неодреёени члан  

• Изостављање члана  

• Бројиве и небројиве именице  

• Објекатске заменице  

• Present Progressive Tense 

 • Present Simple vs. Present Progressive Tense  

• Past Simple (to be, правилни и неправилни глаголи)  

• Future be going to  

• Present Progressive (изражавање будућности)  

• Future will 

 • Пореёење придева  

• Вокабулар: - поздрави - алфабет - школа. школски прибор - називи држава и националности - спорт - чланови породице 217 - животиње - делови тела, 

описивање физичког изгледа - слободне активности и хоби - позната места у граду – просторије 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увоёења даровитих ученика у свет науке.. 

Задаци ученици уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле 

развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних 

народа и држава. 

Садржаји: Увод у историју, Праисторија,  Стари исток 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

УВOД Предмет, подела и значај географије 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА 

Васиона и васионска тела 

Сунчев систем 

Земља као део Сунчевог система 

Месец - Земљин сателит 

Облик и величина Земље 

Распоред копна и мора на Земљи - континенти, океани, глобус 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска мрежа 

Географска ширина и географска дужина 

Географска карта 

Математички елементи карте 

Географски елементи карте и њихово представљање на карти 

Мерење на карти и оријентација карте 

Географска карта 

Географска карта 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

Ротација Земље и њене последице 

Сунца и локално време 

Револуција Земље и њене последице  

Земљина кретања 

УНУТРАШЊА ГРАЂА И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

Врсте стена на Земљи 

Врсте стена на Земљи 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Литосферне плоче: кретање плоча 

Вулканизам и земљотреси 

Рељеф:планине и равнице 

Рељеф:планине и равнице 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила  

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила 

Унутрашња граёа и рељеф земље 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ  

Атмосфера: састав, структура, значај 

Време: метеоролошки елементи и појаве, прогноза времена. 

Атмосфера, време 

Клима: климатски чиниоци, основни типови климе 

Загаёивање атмосфере:озонске рупе. Утицај атмосфере на биљни и животињски свет 

Научили смо у петом разреду ... 
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ДОДАТНА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са часова биологије 

Задаци: Ученик треба да: 

-          стекне широко знање из биологије; 

-          брже напредује у складу са својим могућностима; 

-          развије способност за самостални рад и истраживачки рад; 

-          развије способност за решавање проблемских ситуација; 

-          развије интересовања и оспособи се за самообразовање; 

-          развије логичко, критичко и биолошко мишљење; 

-          развије биолошку и општу културу; 

-          развије личност и понашање у склaду са усвојеним и увежбаним знањима и вештинама. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Циљеви додатне наставе су: 

-проширивање темељних знања 

-развијање занимања за откривање нових и сложенијих садржаја математике 

-подстицање да се трудом самостално доёе до резултата 

-подстицање на откривање математичких законитости 

-развијање логичког мишљења и закључивања 

-подстицање на примену и коришћење знања и вештина стечених у математици и у другим областима и свакодневном животу 

-подстицање развијања способности анализирања,синтезирања и откривања различитих начина решавања проблема 
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Назив наставнe теме 
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1. Коцка и кавадар 2 

2. Скупови и примене 3 

3. Угао 3 

4. Пребројавање скупова тачака 2 

5. Задаци са такмичења 4 

6. Дељивост 2 

7. Разломци, сабирање и одузимање 3 

8. Децимални запис броја 2 

9. Задаци са такмичења 4 

10. Разломци, множење и дељење 2 

11. Процентни рачун 2 

12. Осна симетрија 2 

13. Задаци са такмичења 5 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 

Оријентациони број часова додатног радапо темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 0 

2. Саобраћај 6 

3. Техничка и дигитална писменост 6 

4. Ресурси и производња 10 

5. Конструкторско моделовање 14 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ  УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 6.

ВАСПИТАЊА 

6.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација Компетенције 

 

По завршеној теми/области  

ученик ће бити у стању да: 

повеже књижевне термине и појмове 

обраёиване у претходним разредима са 

новим делима која чита; 

чита са разумевањем; парафразира 

прочитано и описује свој доживљај 

различитих врста књижевних дела и  

научно-популарних текстова; 

одреди род књижевног дела и књижевну 

врсту; 

прави разлику измеёу дела лирског, 

епског и драмског карактера; 

разликује ауторску приповетку од 

романа; 

анализира структуру лирске песме 

(строфа, стих, рима); 

уочава основне елементе структуре 

књижевноуметничког дела: тема, мотив; 

радња, време и место радње; 

разликује заплет и расплет као етапе 

КЊИЖ

ЕВ-

НОСТ 

54 

 

ЛИРИКА 

Лектира 

Обредне лирске народне песме (избор) 

Ђура Јакшић: Вече 

Јован Дучић: Село 

Мирослав Антић: Плава звезда 

Вељко Петровић: Ратар/  

Алекса Шантић: О, класје моје 

Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав 

Илић: Свети Сава 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 

Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо 

Крста 

Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју стихова у лирској 

песми: дистих; терцет; врста стиха по броју 

слогова (лирски и епски десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; 

рима – парна, укрштена, обгрљена; улога риме 

у обликовању стиха. 

•Корелациј

а измеёу 

области у 

наставном 

предмету 

(књижевно

ст, језик, 

језичка 

култура) 

•Страни 

језик, 

Историја, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Граёанско 

васпитање. 

•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 
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драмске радње; 

разликује појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на 

писца; 

разликује облике казивања; 

увиёа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке слике; 

одреди стилске фигуре и разуме њихову 

улогу у књижевноуметничком тексту; 

анализира узрочно-последичне односе у 

тексту и вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

анализира поступке ликова у 

књижевноуметничком делу, служећи се 

аргументима из текста; 

уочава хумор у књижевном делу; 

разликује хумористички и дитирамбски 

тон од елегичног тона; 

илуструје веровања, обичаје, начин 

живота и догаёаје у прошлости описане у 

књижевним делима; 

уважава националне вредности и негује 

културноисторијску баштину; 

препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење; 

упореди књижевно и филмско дело, 

позоришну представу и драмски текст. 

 

Стилске фигуре: контраст, хипербола. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: 

социјалне песме, дитирамб, елегија; обредне 

песме (коледарске, краљичке, додолске, 

божићне). 

 

ЕПИКА 

                  Лектира 

Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

Народна песма: Марко Краљевић укида 

свадбарину 

Петар Кочић: Јаблан 

Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко 

Ћопић: Чудесна справа 

Иво Андрић: Аска и вук 

Антон Павлович Чехов: Вањка/ Итало 

Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке прича 

Марковалдо или годишња доба у граду) 

Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе 

(из Књиге за Марка) 

Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви. 

Облици казивања: нарација (хронолошко 

приповедање), описивање, дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редослед догаёаја.  

Врсте епских дела: приповетка, роман. 

Културно-историјско предање (нпр. Смрт 

Марка Краљевића) 

 

ДРАМА 

Лектира 

Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 

Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња 

имамо (одломак) 

здрављу 

•Предузимљивос

т и оријентација 

ка 

предузетништву 
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Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 

Књижевни термини и појмови 

Драмске врсте: комедија – основне одлике. 

Монолог и дијалог у драми. 

Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње 

(заплет и расплет). 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 

Вук Караџић: Живот и обичаји народа 

српскога: Божић (одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и чароице 

(одломци) 

Владимир Хулпах: Легенде о европским 

градовима (избор) 

Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по 

избору) 

Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: 

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и 

осталих генијалаца (избор) 

Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

Епске народне песме о Марку Краљевићу 

(избор) 

Бранислав Нушић: Аутобиографија 

Анёела Нанети: Мој дека је био трешња 

Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи 

Лади – Звездана вода; Прича о богу Сварогу – 

Небески ковач и Прича о богу Стрибору – 

Сеченско светло) 

Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
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Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

 

Допунски избор лектире 

(бирати 3 дела) 

 Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о 

свицима) (избор) 

 Бранислав Петровић: избор из антологија 

песама за децу (Морава, Влашићи, Дунав, Говор 

дрвећа, Грађење куће, Па шта, па шта и 

друге) 

 Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо 

Бранку Ћопићу) 

 Владимир Андрић: Пустолов 

 Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна 

причa по избору) 

 Борислав Пекић: Сентиментална повест 

Британског царства 

   („Велика повеља слободе у земљи без устава” 

– одломци) 

 Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

 Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 

 Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 

Џек Лондон: Зов дивљине /  

Бели очњак 

Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 

Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина 

(избор) 

Владислава Војновић: Приче из главе (прича 

Позориште ‒ одломци) 

Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у 

мом животу 

Александар Поповић: Снежана и седам 

патуљака, драмска бајка 
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По завршеној теми/области  

ученик ће бити у стању да: 

употребљава различите облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање 

различитих типова текстова, без 

сажимања и са сажимањем, причање (о 

догаёајима и доживљајима) и описивање; 

разликује и гради аугментативе и 

деминутиве; 

саставља обавештење, вест и кратак 

извештај; 

разуме основна значења књижевног и 

неуметничког текста; 

проналази, повезује и тумачи 

експлицитно и имлицитно садржане 

информације у краћем, једноставнијем 

књижевном и неуметничком тексту; 

драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста;  

говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 

изражајно чита обраёене књижевне 

текстове. 

 

ЈЕЗИК 52 

 

Граматика  

(фонетика, фонологија, морфологија, творба 

речи, синтакса) 

Подела речи по настанку: просте речи и 

творенице; породица речи, уочавање корена 

речи. Саставни делови твореница (творбене 

основе, префикси и суфикси). Граматичка 

основа и граматички наставци у пореёењу са 

творбеном основом и суфиксима. 

Настанак гласова и говорни органи; подела 

гласова: самогласници и сугласници (прави 

сугласници и сонанти). Подела сугласника по 

звучности и по месту изговора. 

Подела речи на слогове; слоготворно р. 

Гласовне промене – уочавање у граёењу и 

промени речи: непостојано а; промена л у о; 

палатализација; сибиларизација; јотовање; 

једначење сугласника по звучности; једначење 

сугласника по месту изговора; губљење 

сугласника. 

Заменице: неличне именичке заменице 

(односно-упитне, неодреёене, опште, одричне); 

придевске заменице: присвојне (са нагласком 

на употребу заменице свој), показне, односно-

упитне, неодреёене, опште, одричне. 

Граматичке категорије заменица: род, број, 

падеж и лице.  

Граёење и основна значења глаголских 

времена: аорист, имперфекат (само на нивоу 

препознавања; имперфекат глагола бити); 

плусквамперфекат. 

Независне предикатске реченице ‒ појам 

комуникативне функције; подела на 

Корелација 

измеёу 

области у 

наставном 

предмету 

(књижевно

ст, језик, 

језичка 

култура) 

•Страни 

језик, 

Историја, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Граёанско 

васпитање. 
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обавештајне, упитне, заповедне, жељне и 

узвичне реченице. 

 

                Правопис 

Писање имена васионских тела. 

Растављање речи на крају реда (основна 

правила).  

Правописна решења у вези са гласовним 

променама. 

Писање именичких и придевских одричних 

заменица са предлозима.  

Писање заменице Ваш великим почетним 

словом. 

Правописна решења у вези са писањем 

обраёених глаголских облика. 

 

        Ортоепија 

Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 

 

По завршеној теми/области  

ученик ће бити у стању да: 

употребљава различите облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање 

различитих типова текстова, без 

сажимања и са сажимањем, причање (о 

догаёајима и доживљајима) и описивање; 

разликује и гради аугментативе и 

деминутиве; 

саставља обавештење, вест и кратак 

извештај; 

разуме основна значења књижевног и 

неуметничког текста; 

проналази, повезује и тумачи 

ЈЕЗИЧ

КА 

КУЛТ

УРА 

38 

•Текстови у функцији унапреёивања језичке 

културе. 

•Анализирање снимљених казивања и читања 

(звучна читанка).  

•Говорне вежбе на унапред одреёену тему. 

•Учтиве форме обраћања. 

•Лексикологија: аугментативи (са 

пејоративима), деминутиви (са 

хипокористицима). 

•Правописне вежбе: диктат; допуњавање 

текста; уочавање и објашњавање научених 

правописних правила у тексту. 

•Богаћење речника: лексичко-семантичке 

вежбе (нпр. избегавање сувишних речи и 

туёица; фигуративна значења речи; 

Корелација 

измеёу 

области у 

наставном 

предмету 

(књижевно

ст, језик, 

језичка 

култура) 

•Страни 

језик, 

Историја, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 
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експлицитно и имлицитно садржане 

информације у краћем, једноставнијем 

књижевном и неуметничком тексту; 

драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста;  

говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 

изражајно чита обраёене књижевне 

текстове. 

проналажење изостављених реченичних 

делова); стилске вежбе: (нпр. текст као 

подстицај за сликовито казивање; ситуациони 

предложак за тражење погодног израза). 

•Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова 

анализа на часу. 

•Четири школска писмена задатка – по два у 

сваком полугодишту (један час за израду 

задатка и два за анализу и писање унапреёене 

верзије састава). 

култура, 

Верска 

настава, 

Граёанско 

васпитање. 
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6.2. 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 наслеёу. 

             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 наслеёу, 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 

ТЕМА 

Бр 

ча

с 

НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

1. Starter 
Поздрављање; 

Представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима; 

 

4 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме – 

државе и националности, бројеве (основне 

и редне), чланове породице, узраст, речи и 

изразе који се односе на кућу, просторије у 

кући, намештај, сате, дане, месеце, 

српски језик 

и 

књижевност, 

граёанско 

васпитање, 

географија, 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

- поздраве и отпоздраве, представе себе и другог 

користећи једноставнија језичка средства; 

- размене једноставније информације личне природе;  
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тражење/давање 

основних 

информација о себи и 

другима; 

изражавање 

припадања и 

поседовања; 

изражавање 

хронолошког времена. 

годишња доба, школске предмете; језичке 

садржаје Are you from Spain? - No, I‟m not. 

I‟m from Argentina. (to be); Can you do 

martial arts? (can); Kristy has got three 

cousins. (have got); Where are my gloves? I 

can‟t find them. (Subject/Object pronouns); 

This is their classroom. Ours is room A2. 

(Possessive adjectives/pronouns) Peter is 

Kim‟s husband. (Possessive case); mouse – 

mice (Plurals) This is a scarf and these are 

trousers. (this/these – that/those – there is/ 

there are); There‟s a carpet under the coffee 

tables. (Prepositions of place); кратке 

текстове и дијалоге који се односе на теме 

(слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

математика, 

ЧОС, 

ликовна 

култура 

 

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- опишу радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

поседовање и припадност; 

- формулишу једноставније исказе који се односе на  

поседовање и припадност; 

- питају и кажу шта неко има/нема и чије је нешто. 

 

2. Module 1 My 

World 

Описивање радњи у 

садашњости; 

описивање радњи у 

прошлости; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава. 

11 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме – речи 

и изразе који се односе на физички изглед 

и одећу, активности у слободно време, 

понашање, осећања и карактер; језичке 

садржаје  have a great time, make a mistake 

(do, have, make, take phrases); They walk to 

school every day. He doesn‟t leave home at 

7:00. Does he have lunch at school? Yes, he 

does. (Present simple); They are living with 

me these days. She isn‟t sleeping now. 

(Present continuous); How often do you eat 

pizza? - I usually eat pizza twice a month. 

(Adverbs of frequency); Anna doesn‟t know. 

(Stative verbs); at 12:00, at night, in June, in 

2004, on Tuesday, on 6
th

 April (Prepositions 

of time); Did you have volleyball practice 

yesterday, Sally? No, I didn‟t. It used to be on 

српски језик 

и 

књижевност, 

ЧОС, 

граёанско 

васпитање, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

математика, 

информатик

а и 

рачунарство, 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догаёајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догаёај из прошлости; 

- опишу неки историјски догаёај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства.односе 
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Tuesdays, but coach changed it to Thursdays. 

(Past simple – used to); She was sleeping 

while he was surfing the Net. (Past 

continuous); кратке текстове и дијалоге 

који се односе на теме (слушају, читају, 

говоре и пишу); сличности и разлике у 

културама. 

једноставнијим, везаним исказима. 

 

3. Module 2, Fit for 

life 

Описивање радњи у 

прошлости; изрицање 

дозвола, забрана, 

правила понашања и 

обавеза; изражавање 

количине, бројева и 

цена; описивање бића, 

предмета, места, 

појава; изражавање 

допадања и 

недопадања. 

 

10 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме –речи 

и изразе који се односе на спортове, 

активности, спортску опрему, категорије 

хране, здравствене проблеме и њихово 

лечење и делове тела; језичке садржаје 

Have you been to Rome? No, I haven‟t. 

I‟ve visited Milan, though. (Present perfect); 

She has known him for five years. He has 

lived here since 2010. I‟ve just finished my 

homework. I‟ve already done my homework. 

(for – since – just – already – never/ever – 

yet); How much milk do you drink every day? 

Three glasses. (C/U nouns – quantifiers); 

Don‟t go out! Stay home until you feel better. 

(Imperative); кратке текстове и дијалоге 

који се односе на теме (слушају, читају, 

говоре и пишу); сличности и разлике у 

културама. 

 

српски језик 

и 

књижевност, 

ЧОС, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

информатик

а и 

рачунарство, 

географија, 

биологија 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догаёајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догаёај из прошлости; 

- опишу неки историјски догаёај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније забране, правила понашања, 

своје и туёе обавезе и реагују на њих; 

- размене једноставније информације које се односе 

на забране и правила понашања у школи и на јавном 

месту, као и на своје и туёе обавезе; 

- саопште правила понашања, забране и листу својих 

и туёих обавеза користећи одговарајућа језичка 

средства; 

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину и цену; 

- питају и саопште колико нечега има/нема, 

користећи једноставнија језичка средства; 

- питају/кажу/израчунају колико нешто кошта: 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 
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изражавање допадања и недопадања и реагују на 

њих; 

- изразе допадање и недопадање уз једноставно 

образложење. 

4. The First Written 

Test 
Описивање радњи у 

садашњости; 

описивање радњи у 

прошлости; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава; изрицање 

дозвола, забрана, 

правила понашања и 

обавеза. 

 

3 

 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у наставним 

темама 1 и 2; задатке слушања, читања и 

воёеног писања 

 

српски језик 

и 

књижевност 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догаёајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније забране, правила понашања, 

своје и туёе обавезе и реагују на њих  

5. Module 3 Fun 

Time! 

Описивање будућих 

радњи (планова, 

намера, предвиёања); 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава; изражавање 

мишљења; 

исказивање жеља, 

интересовања, 

потреба, осета и 

осећања. 

 

10 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме – речи 

и изразе који се односе на забавне 

активности, места за забаву, врсте 

телевизијског програма, различите врсте 

филмова и музичке инструменте; језичке 

садржаје go roller skating, have a sleepover 

on Friday night (go/do/have phrases); I‟ll be 

back in an hour. Don‟t worry. Look at the 

sky! It‟s not going to rain today. John‟s 

leaving tomorrow. (will – going to – present 

continuous (future meaning); Both action 

and fantasy films are great. Neither thrillers 

nor soap operas are funny. 

(both/neither/either); The film was boring. 

We were bored. (-ing/-ed adjectives); If/When 

water reaches 0°C, it freezes. If you study, 

you‟ll get good grades. (Conditionals Type 

српски језик 

и 

књижевност, 

ЧОС, 

географија, 

граёанско 

васпитање, 

биологија, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

музичка 

култура 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове,  намере и предвиёања и 

реагују на њих; 

- размене једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и предвиёањима; 

- саопште шта они или неко други планира, 

намерава, предвиёа; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама, 
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0/1); кратке текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

 

интересовањима, потребама, осетима и осећањима и 

реагују на њих; 

- изразе жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким средствима. 

6. Module 4 All things 

high tech 

Описивање бића, 

предмета, места, 

појава; изношење 

предлога и савета 

 

 

9 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме –речи 

и изразе који се односе на уреёаје, 

занимања, компјутере, компјутерски језик, 

видео игрице; језичке садржаје Can I go 

out? He could/may/might come to the party. 

You mustn‟t touch the exhibits. I had to go to 

the dentist yesterday. You should drink more 

water. Shall I wash the dishes? (modals) I‟d 

love to go shopping with you. We decided to 

spend a 

day at the exhibition. (to) infinitive – -ing 

form) кратке текстове и дијалоге који се 

односе на теме  (слушају, читају, говоре 

и пишу); сличности и разлике у 

културама. 

српски језик 

и 

књижевност, 

информатик

а и 

рачунарство, 

техника и 

технологија, 

ЧОС, 

ликовна 

култура 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и одговоре на њих уз 

одговарајуће образложење;  

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

 

7. Module 5 Be Green  
Описивање бића, 

предмета, места, 

појава; разумевање и 

давање упутстава; 

упућивање позива за 

учешће у заједничкој 

активности и 

реаговање на њих. 

 

7 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме – речи 

и изразе који се односе на очување 

животне средине дивље животиње, кућне 

послове; језичке садржаје The news is 

shocking. The team is playing well. The team 

are wearing blue jerseys. (Singular – Plural 

nouns); I‟ve booked a room in a hotel. The 

room costs £50 per night. (Indefinite/Definite 

articles); Mark wants to read a book. - Why 

don‟t you give him the one you bought last 

month? (One/Ones); It was such a difficult 

rescue! It was such bad news! What nice T-

shirts! (Exclamations); That‟s the woman 

српски језик 

и 

књижевност, 

биологија, 

ЧОС, 

граёанско 

васпитање, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;  

- пруже једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима, саветима и позивима на заједничке 

активности; 

- разумеју једноставније предлоге, савете и позиве на 
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who/that works at the school canteen. 

(Relative pronouns); Would you like 

something to eat? There isn‟t anything in the 

bag. Are there any lions in the zoo? There is 

nothing to see. (some/any/no/every & 

compounds); Turn off the light when you 

leave your room. (Imperative); кратке 

текстове и дијалоге који се односе на теме  

(слушају, читају, говоре и пишу); 
сличности и разлике у културама. 

заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење;  

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

8. The Second Written 

Test 
Описивање будућих 

радњи (планова, 

намера, предвиёања); 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава; изражавање 

мишљења; 

изношење предлога и 

савета. 

 

3 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у наставним 

темама 3, 4 и 5; задатке слушања, читања и 

воёеног писања. 

српски језик 

и 

књижевност 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове,  намере и предвиёања и 

реагују на њих; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања 

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

9. Module 6 Round we 

go! 
Исказивање 

просторних односа и 

упустава за 

оријентацију у 

простору; описивање 

бића, предмета, места, 

појава. 

 

10 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме – речи 

и изразе који се односе на места у граду, 

услуге, знакове на јавним местима, 

географске појмове, природне појаве, 

временске прилике, путовања, превозна 

средства и материјале; језичке садржаје 

First, go down Apple Street and turn left into 

Marple Street. (Prepositions of 

place/movement) The museum is older than 

the library. The Pacific Ocean is the deepest 

ocean in the world. (Comparative – 

Superlative) Kate is always early. (Adverbs) 

српски језик 

и 

књижевност, 

граёанско 

васпитање, 

ЧОС, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство, 

историја 

 

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;  

- пруже једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

- разумеју једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/положај предмета и бића у простору и 

правац кретања и одговоре на њих; 

- затраже и разумеју обавештења о 

оријентацији/положају предмета и бића у простору и 

правцу кретања;  

- опишу правац кретања и просторне односе 

једноставним, везаним исказима; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 
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They‟ve got some lovely woollen scarves here. 

(Adjectives/Order of adjectives) One day, we 

were walking along the beach. Suddenly, we 

heard people screaming. (Linking words); 

кратке текстове и дијалоге који се односе 

на теме  (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства. 

 

10. Festivities 
Описивање 

и честитање 

празника; описивање 

радњи у садашњости; 

описивање радњи у 

прошлости; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава. 

 

5 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на празнике 

Ноћ вештица, Ноћ Гаја Фокса, Нову 

годину, Дан светог Патрика и на Дан 

мајки; језичке садржаје – 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, 

граёанско 

васпитање, 

географија, 

ликовна 

култура, 

историја 

 

- честитају, захвале се и извине се користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догаёајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догаёај из прошлости; 

- опишу неки историјски догаёај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства. 

 

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; 
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– говор наставника прилагоёен 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 одреёеним 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 

одреёеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог меёусобног 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 прилагоёене 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 прилагоёавати 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 увоёење 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 упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

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

Увоёење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. 
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6.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Циљ и задаци предмета : Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догаёаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеёу, друштву и држави у којој живи. 

Компетенције које развија :  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ: Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује 

битно од небитног, изражава и образлаже идеје,  

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ:  има позитиван став према поштовању људских права и 

слобода,  

ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА:показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове 

вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних 

добара, уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу 

дужине и намене,уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност, изражава своје ставове, мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и аргументован начин.  

ПЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ: зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да 

планира и проналази начине њиховог остваривања,  

РАД СА ПОДАЦИМА И НФОРМАЦИЈАМА: користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога 

процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника, формулише објашњења и закључке на основу резултата до 

којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара, стечена нова сазнања и 

вештине повезује у јединствену целину са претходним,  

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ: активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, доприноси решавању разлика у мишљењу и 

ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе, уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица,   

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ:  негује своју националну културну баштину и активно учествује 

у интеркултуралном дијалогу. 
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ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 
- образложи узроке и последице 

историјских догаёаја на конкретним 

примерима;  

– пореди историјске појаве; 

ОСНОВИ 

ПРОУЧА-

ВАЊА 

ПРОШЛО-

СТИ 

 

  5 

 

Основне одлике периода средњег века и новог века (појмови 

средњи век, нови век, прединдустријско доба, хронолошки и 

просторни оквири). 

 Историјски извори за историју средњег века и раног новог 

века и њихова сазнајна вредност (писани и материјални). 

Верска 

настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

- наведе најзначајније последице 

настанка и развоја држава у Европи 

и Средоземљу у средњем и раном 

новом веку; – на основу датих 

примера, изводи закључак о 

повезаности националне историје са 

регионалном и европском (на плану 

политике, економских прилика, 

друштвених и културних појава); – 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту; – приказује на 

историјској карти динамику 

различитих историјских појава и 

промена; – на историјској карти 

лоцира правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у средњем и раном новом 

веку; – идентификује разлике 

измеёу типова државног уреёења у 

периоду средњег и раног новог 

века; – изводи закључак о значају 

српске средњовековне државности 

и издваја најистакнутије владарске 

породице; – пореди положај и начин 

живота жена и мушкараца, 

различитих животних доби, 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕ

МЉЕ И 

СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕ

МЉЕ И 

СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 

   

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

23 

 

 

 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи 

(германска и словенска племена, Бугари, Маёари, Викинзи). 

 Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, 

Византијско царство, Арабљани). 

 Религија у раном средњем веку (христијанизација и 

хришћанска црква, Велики раскол, ислам).  

Феудално друштво (структура, друштвене категорије, вазални 

односи).  

Српске земље и Балканско полуострво (досељавање Срба и 

Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, формирање 

српских земаља, христијанизација, ширење писмености). 

 Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, кнез 

Властимир, цар Симеон, Јован Владимир, Василије II, краљ 

Михаило, Ћирило и Методије. 
 
 
 
 

Државно уреёење (типови европских монархија; република). 

 Сусрети и прожимања цивилизација и народа (хришћанство, 

ислам, јудаизам,  

Крсташки ратови, најзначајнији путописци и њихова 

путовања – Марко Поло, Ибн Батута и др).  

Српске земље и суседи (краљевина и царство, деспотовина, 

аутокефална црква, односи са Византијом, Угарском, 

Бугарском, Венецијом, османска освајања у југоисточној 

Европи). Свакодневни живот у Европи и српским земљама 

 

Верска 

настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верска 

настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна 

култура 

Географија 
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припадника постојећих друштвених 

слојева, у средњем и раном новом 

веку; – разликује основна обележја 

и идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

средњем и раном новом веку; – на 

понуёеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности; – образлаже 

најважније последице научно-

техничких открића у периоду 

средњег и раног новог века; – 

идентификује основне одлике и 

промене у начину производње у 

средњем и раном новом веку; – 

илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација; – разликује 

споменике различитих епоха, са 

посебним освртом на оне у локалној 

средини; – илуструје примерима 

важност утицаја политичких, 

привредних, научних и културних 

тековина средњег и раног новог 

века у савременом друштву; – 

користећи ИКТ, самостално или у 

групи, презентује резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних историјских извора и 

литературе; – повеже визуелне и 

текстуалне информације са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СВЕТ И 

СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

НОВОМ 

ВЕКУ 

(Прединдус

тријско 

доба) 
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(двор и дворски живот, живот на селу и граду – занимања, 

родни односи, правоверје и јереси, куга). 

 Опште одлике средњовековне културе (верски карактер 

културе, витешка култура, културне области, школе и 

универзитети, проналасци; писана и визуелна култура код 

Срба, легенде – Косовска, о краљу Артуру...).  

Истакнуте личности: Фридрих Барбароса, Ричард Лавље 

Срце, Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Сава 

Немањић, краљ Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и 

кнегиња Милица, Твртко I Котроманић, Стефан Лазаревић, 

деспот Ђураё, султанија Мара, Ђураё Кастриот Скендербег, 

Балшићи, Црнојевићи, Мехмед II Освајач. 

 

 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири, научна и 

техничка открића, штампа, промене у начину производње, 

банкарство, успон градова – примери Фиренце, Венеције, 

Антверпена...). Велика географска открића и колонизација 

(истакнути морепловци и њихова путовања, сусрет са 

ваневропским цивилизацијама – Северна и Јужна Америка, 

Индија, Африка, Кина, Јапан, Аустралија; последице). 

 Опште одлике културе раног новог века (основна обележја 

хуманизма и ренесансе; књижевност, политичка мисао, 

промене у свакодневном животу, обичаји и веровања – прогон 

„вештица”...). 

 Реформација и противреформација (узроци, протестантизам, 

католичка реакција – улога језуита; верски сукоби и ратови).  

Појава апсолутистичких монархија (промене у државном 

уреёењу, централизација државе, положај владара).  

Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и 

друштво).  

Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и 

културног идентитета – исламизација, покатоличавање, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верска 

настава 

Математика 

Српски језик 

Ликовна 
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одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); – 

учествује у организовању и 

спровоёењу заједничких школских 

активности везаних за развој 

културе сећања 

 

 

 

 

 

 

унијаћење; учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и 

привилегије, Војна крајина). 

 Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, 

Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да Винчи, 

Микеланёело Буонароти, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Елизабета I, Вилијам Шекспир, Луј XIV, 

Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић, Арсеније 

III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић 

култура 

Географија 

Начин остваривања програма. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ 

учења предмета и дефинисане исходе 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 догаёаји, 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. 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 догаёаје 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 догаёаја одвијао, 

помажући им да кроз време прате промене на одреёеном простору. 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. Одреёене 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). 
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6.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

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. 

ИСХОДИ НАЗИВ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  Стандарди постигнућа /Начин 

провере остварености стандарда По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

Ученици уче и увежбавају: 

– успоставља везе измеёу 

физичко-географских и 

друштвено-географских 

објеката, појава и процеса. 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 
Друштвена географија, предмет проучавања и подела. 

  

 

– одреёује математичко 

географски положај на Земљи; 

– анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске 

карте; 

– оријентише се у простору 

користећи компас, географску 

карту и сателитске навигационе 

системе. 

 

 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне. 

Појам карте и њен развој кроз 

историју. 

Елементи карте (математички, 

географски и допунски). 

Картографски знаци и методе за 

представљање рељефа на карти. 

Подела карата према садржају и 

величини размера. 

Оријентација у простору и 

оријентација карте, мерење на карти; 

сателитски навигациони системи. 

1.3.1. наводи начине оријентисања 

1.3.2. наводи и описује начине 

представљања земљине површине 

1.1.3. разликује географске и 

допунске елементе карте 

2.1.1. одреёује стране света у 

природи и на картти 

2.1.2 одреёује положај места и тачака 

на карти 

3.1.1. изводи закључке о просторним 

односима на основу географске карте   

– доводи у везу размештај 

светског становништва са 

природним карактеристикама 

простора; 

– анализира компоненте 

популацоне динамике и њихов 

утицај на формирање укупних 

СТАНОВНИШ

ТВО 

Основни појмови о становништву: 

демографски развитак и извори 

података о становништву. 

Број и распоред становништва на 

Земљи. 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

1.3.1. препознаје основне појмове о 

становништву  

2.3.1. разликује и објашњава 

природно и механичко кретање 

становништва и структуре 

становништва 

3.3.1. објашњава утицај природних и 
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демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и 

света; 

– анализира различита обележја 

светског становништва и развија 

свест о солидарности измеёу 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група. 

Структуре становништва: биолошке и 

друштвено-економске. 

Савремени демографски процеси у 

Србији, Европи и свету. 

друштвених фактора на размештај 

становништва  

– анализира географски положај 

насеља; 

– објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи и 

свету; 

– доводи у везу типове насеља и 

урбане и руралне процесе са 

структурама становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и роцесима. 

НАСЕЉА Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски размештај 

насеља. 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и односи 

са околним простором. 

Село и рурални процеси.   

1.3.1. препознаје основне појмове о 

насељима 

2.3.1. разликује и објашњава 

природно и механичко кретање 

становништва и структуре 

становништва 

3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на размештај 

насеља  

– уз помоћ географске карте 

анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности; 

– доводи у везу размештај 

привредних објеката и квалитет 

животне средине; 

– вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој локалној 

средини, Србији, Европи и свету. 

ПРИВРЕДА Привреда, привредне делатности и 

сектори привреде. 

Пољопривреда и географски простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај, туризам и географски 

простор. 

Ванпривредне делатности. 

Развијени и неразвијени региони и 

државе и савремени геоекономски 

односи у свету. 

Концепт одрживог развоја.   

1.3.2. наводи и препознаје основне 

привредне делатности 

2.3.2. разликује основне одлике 

привредних делатности 

3.3.2. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и  

размештај привредних делатности  

– објасни политичко-географску 

структуру државе; 

– представи процесе који су 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИО

НИ ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава. 

Географски положај државе. 

Величина и компактност територије 

1.3.3. препознаје основне појмове о 

држави  

2.3.3. разликује основне одлике 
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довели до формирања савремене 

политичко-географске карте 

света. 

 

државe. 

Појам и функција државних граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта Европе 

после Другог светског рата. 

Политичко-географска карта света 

после Другог светског рата. 

Територијални интегритет и спорови. 

Интеграциони процеси 

државе 

3.3.3. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

државе  

– објасни како се издвајају 

географске регије; 

– илуструје уз помоћ карте 

најважније географске објекте, 

појаве и процесе на простору 

Европе. 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална 

географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе. 

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

1.4.2. наводи и препознаје основне 

природне и друштвене одлике 

Европе 

2.4.2. описује основне природне и 

друштвене одлике Европе наводи 

њене регије 2.1.4. приказује 

географске податке на немој карти 

картографским изражејним 

средствима 

3.4.2. објашњава узрочнопоследичне 

везе и законитости измеёу 

природних и друштвених одлика 

Европе и издваја географске регије  

Међупредметне компетенције: Комуникација, Компентенција за целоживотно учење, Рад са подацима и информацијама, 

Одговорно учешће у демократском друштву, Одговоран однос према околини, естетичка 

компетенција 

Међупредметно повезивање: српски језик,ликовна култура,историја,биологија,математика,физичко и здравствено 

васпитање,информатика и рачунарство. 

Начин провере постигнућа: усмена, писмена, практична, домаћи задаци. 
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6.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета: учења Биологије 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;дигитална компетенција;одговоран однос према околини;одговоран однос према 

здрављу; комуникација,рад са подацима и информацијама;решавање проблема,сарадња, 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– упореди граёу животиња, биљака и бактерија 

на нивоу ћелија и нивоу организма; – повеже 

граёу и животне процесе на нивоу ћелије и 

нивоу организма;– одреди положај органа 

човека и њихову улогу;– цртежом или 

моделом прикаже основне елементе граёе 

ћелије једно-ћелијских и вишећелијских 

организама; – користи лабораторијски прибор 

и школски микроскоп за израду и посматрање 

готових и самостално израёених препарата;– 

хумано поступа према организмима које 

истражује;– направи разлику измеёу животне 

средине, станишта, популације, екосистема и 

еколошке нише;– размотри односе меёу 

члановима једне популације, као и односе 

измеёу различитих популација на конкретним 

примерима;– илуструје примерима меёусобни 

утицај живих бића и узајамни однос са 

животном средином;– истражи утицај средине 

на испољавање особина, поштујући принци-пе 

научног метода;– идентификује примере 

природне и вештачке селекције у окружењу и 

у задатом тексту/илустрацији;– повеже 

еволутивне промене са наследном 

 

JЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМ

У 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Граёа живих бића – спољашња и унутрашња. 

Граёа људског тела: хијерархијски низ од 

организма до ћелије. Једноћелијски организми 

– бактерија, амеба, ћелија квасца. Удружи-вање 

ћелија у колоније. Вишећелијски организми – 

одабрани примери гљива, биљака и 

животиња.Основне животне функције на нивоу 

организма: исхрана, дисање, транспорт и 

елиминација штетних супстанци, 

размножавање. Разлике у граёи биљака, гљива 

и животиња и начину функционисања, као и 

сличности и разлике у обављању основних 

животних процеса.Откриће ћелије и 

микроскопа.Основна граёа ћелије (мембрана, 

цитоплазма, једро, митохондрије, 

хлоропласти).Разлика измеёу бактеријске, и 

биљне и животињске ћелије. Ћелијско дисање, 

стварање енергије, основне чињенице о 

фотосинтези. 
 

Популација, станиште, екосистем, еколошке 

нише, адаптације, живот-не форме, трофички 

односи – ланци исхране. Абиотички и 

биотички фактори. Значај абиотичких и 

биотичких фактора. Антропогени фактор и 

Биологија за  

5 разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

српски језик 

и 

књижевност, 

информатика 

и 

рачунарство, 

физика 
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варијабилношћу и природ-ном селекцијом;– 

групише организме према особинама које 

указују на заједничко порекло живота на 

Земљи;– одреди положај непознате врсте на 

„дрвету живота”, на основу познавања општих 

карактеристика једноћелијских и 

вишећелијских организама;– прикупи податке 

о радовима научника који су допринели 

изучавању људског здравља и изнесе свој став 

о значају њихових истраживања;– одржава 

личну хигијену и хигијену животног простора 

у циљу спречавања инфекција; – доведе у везу 

измењено понашање људи са коришћењем 

психоактив-них супстанци;– збрине 

површинске озледе коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, сунчанице и 

топлотног удара и затражи лекарску помоћ кад 

процени да је потребна; – повеже узроке 

нарушавања животне средине са последицама 

по животну средину и људско здравље и 

делује личним примером у циљу заштите 

животне средине;– користи ИКТ и другу 

опрему у истраживању, обради података и 

приказу резултата.– табеларно и графички 

представи прикупљене податке и изведе 

одговарајуће закључке;– разматра, у групи, 

шта и како је учио/учила и где та знања може 

да примени. 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂИВ

АЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСН

ОСТ 

ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

облици загаёења. Угрожавање живих бића и 

њихова заштита 

 

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и 

полне ћелије. Пренос наследног 

материјала.Наследне особине (веза измеёу гена 

и особина, утицај спољашње 

средине).Индивидуална варијабилност. 

Природна селекција на одабраним примерима. 

Вештачка селекција. Значај гајених биљака и 

припитомљених животиња за човек 
 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без 

једра, постанак ћелија са једром и појава 

вишећеличности).„Дрво живота” (заједничко 

порекло и основни принципи филогеније, 

сродност и сличност).Организми без једра. 

Организми са једром.Положај основних група 

једноћелијских и вишећелијских организама на 

„дрвету живота” 
 

Обољења која изазивају, односно преносе 

бактерије и животиње. Бактерије и 

антибиотици. Путеви преношења заразних 

болести.Повреде и прва помоћ: повреде коже, 

убоди инсеката и других бес-кичмењака, 

тровање храном, сунчаница, топлотни удар. 

Превенција и понашање у складу са 

климатским параметрима.Последице болести 

зависности – алкохолизам. 
 

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 
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6.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Циљ учења предмета/изборног програма / активности 

Циљ наставе математике у основној школи јесте 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. 

Опште предметне компетенције 

Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу; стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима 

човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; развијање ученикове способности 

посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; развијање културних, радних, етичких и естетских навика 

ученика, као и математичке радозналости; стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику; оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; припрема ученика за 

разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; изграёивање позитивних особина ученикове личности, као што су: 

систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; стицање навика и умешности у 

коришћењу разноврсних извора знања; користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. Решава проблеме и доноси 

одлуке у једноставним12 ситуацијама када је захтев јасно формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати. Користећи основне 

елементе математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе технологије саопштава решење проблема 

или донету одлуку. Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује податке и примењује одговарајуће 

математичке поступке. Образлаже решење проблема или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама при чему бира и вреднује пут 

и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује 

своје ставове и дискутује користећи математички језик. 

Специфичне предметне компетенције 

Математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на решавање проблема и математичка комуникација. Ученик 

примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. Примењује основна математичка знања на решавање 
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једноставних ситуација из свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на једноставан рачун, решавање 

једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе писане и усмене математичке комуникације. Ученик примењује математичке 

концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира оптималне начине решавања проблема користећи нумеричке, алгебарске и 

геометријске методе. Уме да користи одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. Разуме захтеве сложенијих 

математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима и симболима саопштава своје ставове. Ученик бира 

математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује различите начине решавања проблема. Уме да примени 

математичка знања у анализи сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да 

га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални математички језик. Уме да критички дискутује о добијеним резултатима и 

анализира их. 

Исходи учења 

По завршетку разрда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

Број 

часо

ва 

САДРЖАЈИ 
Корела

-ције 

– прoчитa, зaпишe, упoрeди и прeдстaви нa брojeвнoj прaвoj 

цeлe и рaциoнaлнe брojeвe (зaписaнe у oблику рaзлoмкa или у 

дeцимaлнoм зaпису); 

– oдрeди супрoтaн брoj, aпсoлутну врeднoст и рeципрoчну 

врeднoст рaциoнaлнoг брoja; 

– изрaчунa врeднoст jeднoстaвниjeг брojeвнoг изрaзa и рeши 

jeднoстaвну линeaрну jeднaчину и нejeднaчину у скупу 

рaциoнaлних брojeвa; 

– рeши jeднoстaвaн прoблeм из свaкoднeвнoг живoтa 

кoристeћи брojeвни изрaз, линeaрну jeднaчину или 

нejeднaчину; 

– примeни прoпoрциjу и прoцeнaт у рeaлним ситуaциjaмa; 

– прикaжe пoдaткe и зaвиснoст измeёу двe вeличинe у 

кooрдинaтнoм систeму (стубичaсти, тaчкaсти и линиjски 

диjaгрaм); 

– тумaчи пoдaткe прикaзaнe тaбeлoм и грaфички; 

– клaсификуje трoуглoвe oднoснo чeтвoрoуглoвe нa oснoву 

њихoвих свojстaвa; 

– кoнструишe углoвe oд 90° и 60° и кoристи њихoвe дeлoвe зa 

кoнструкциje других углoвa; 

ЦЕЛИ 

БРОЈЕВИ 
24 

Скуп целих бројева (Z).   

Супротан број. Апсолутна вредност целог броја.  

Приказ целих бројева на бројевној правој.   

Упореёивање целих бројева.   

Основне рачунске операције у скупу Z и њихова 

својства.   

Изрази са целим бројевима. 

 

Троугао 28 

Први део  

Појам троугла. Обим троугла.  

Једнакокраки и једнакостранични троуглови.   

Висина троугла.   

Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте 

троуглова према угловима. 

Однос измеёу страница и углова троугла. 

Неједнакост троугла.  

Конструкције неких углова (60°,  120°, 30°, 45°, 

75°, 135°).  

Други део  

Основне конструкције троуглова.  

Појам подударности и ставови  
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– уoчи oдгoвaрajућe eлeмeнтe пoдудaрних трoуглoвa; 

– утврди дa ли су двa трoуглa пoдудaрнa нa oснoву стaвoвa 

пoдудaрнoсти; 

– кoнструишe трoугao, пaрaлeлoгрaм и трaпeз нa oснoву 

зaдaтих eлeмeнaтa (стрaницe и углoви трoуглoвa и 

чeтвoрoуглoвa и диjaгoнaлa чeтвoрoуглa); 

– примeни свojствa трoуглoвa и чeтвoрoуглoвa у 

jeднoстaвниjим прoблeмским зaдaцимa; 

– сaбирa и oдузимa вeктoрe и кoристи их у рeaлним 

ситуaциjaмa; 

– oдрeди цeнтaр oписaнe и уписaнe кружницe трoуглa;  

– примeњуje oсoбинe цeнтрaлнe и oснe симeтриje и 

трaнслaциje у jeднoстaвниjим зaдaцимa; 

– изрaчунa пoвршину трoуглa и чeтвoрoуглa кoристeћи 

oбрaсцe или рaзлoживу jeднaкoст. 

подударности.   

Централна симетрија и подударност.  

Осна симетрија и подударност.  

Центар описане и уписане кружнице  

троугла. 

 

РАЦИО-

НАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Први део  

Скуп рационалних бројева.   

Супротан број. Апсолутна вредност  

рационалног броја.  

Приказ рационалних бројева на бројевној правој.   

Упореёивање рационалних бројева.  

Основне рачунске операције у скупу Q и њихова 

својства.   

Изрази са рационалним бројевима.  

Једначине и неједначине:  

ax + b = c; ax + b ≤ c; ax + b < c;   

ax + b ≥ c; ax + b > c   

( a, b, c ∈Q, а ≠ 0).  
Други део  

Координатни систем. Приказ података у 

координатном систему.   

Приказ зависности меёу величинама.  

Размере, пропорције и проценти.  

Директна пропорционалност. 

Обрнута пропорционалност 

 

ЧЕТВО-

РОУГАО 

 

24 Четвороугао. Углови четвороугла.  

Збир углова четвороугла.  

Паралелограм. Особине паралелограма. Услови 

да четвороугао буде паралелограм.  

Ромб, правоугаоник и квадрат.  

Конструкцијa паралелограма.  

Сабирање и одузимање вектора.  
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Множење вектора бројем.   

Трапез. Особине трапеза.  

Средња линија троугла и трапеза.  

Конструкције трапеза.  

Делтоид. 

ПОВРШИ

НА 

ТРОУГЛ

А И 

ЧЕТВОР

ОУГЛА 

18  Појам површине фигуре, површина  

правоугаоника и квадрата.   

Једнакост површина подударних фигура.  

Површина паралелограма, троугла, трапеза.   

Површина четвороугла с нормалним 

дијагоналама. 
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ОБЛАСТ НАСТАВНА 

ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
БРОЈЕВИ 

И ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА, 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

1.ЦЕЛИ 

БРОЈЕВИ 

1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте 

бројева (природне, целе, рационалне); 

1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа, 

помажући се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију 

са бројевима истог записа, помажући се сликом 

када је то потребно (у случају сабирања и 

одузимања разломака само са истим 

имениоцем);рачуна на пр. 1/5 од n, где је n дати 

природан број 

1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе 

са њима помажући се визуелним представама; 

2.1.1. пореди по величини бројеве записане у 

различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност 

и апсолутну вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више рачунских 

операција различитог приоритета, укључујући 

ослобаёање од заграда, са бројевима истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама; 

2.2.5.користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима; 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине, неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније текстуалне 

задатке; 

2.РАЦИОНАЛ

НИ 

БРОЈЕВИ 

1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте 

бројева (природне, целе, рационалне); 

1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и 

обратно; 

1.1.3. пореди по величини бројеве истог 

записа,помажући се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. уме да изврши једну основну рачунску 

операцију са бројевима истог записа, помажући се 

сликом када је то потребно (у случају сабирања и 

одузимања 

разломака само са истим имениоцем); рачуна на 

пример 1/5 од n, где је n дати природан број; 

 1.5.4.одреди задати проценат неке величине; 

2.1.1. пореди по величини бројеве записане у 

различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност 

и апсолутну вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више рачунских 

операција различитог приоритета, укључујући 

ослобаёање од заграда, са бројевима истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у једноставним текст. 

адацима; 

2.5.4. примени процентни рачун у једноставним 

реалним ситуацијама (на пример, промена цене 

неког производа за дати проценат ); 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније текстуалне 

задатке; 

3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим 

ситуацијама; 

ГЕПМЕТРИЈА И 
МЕРЕОЕ 

3. ТРПУГАП 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, 

квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује основне врсте 

троуглова, зна основне елементе троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 

фигура (кретањем до поклапања 

2.3.2. уме да одреди однос углова и страница у 

троуглу и збир углова у троуглу и четвороуглу; 

2.3.6. користи подударност и везује је са 

карактеристичним 

својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише; 

3.3.6.уме да примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката; 

ГЕПМЕТРИЈА И 
МЕРЕОЕ 

4.ЧЕТВПРПУГ

АП 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао,  

квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује основне врсте 

троуглова, зна основне елементе троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 

фигура 

2.3.2. уме да одреди однос 

углова и страница у троуглу и збир углова у 

троуглу и четвороуглу; 

2.3.6. користи подударност и везује је са 

карактеристичним својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост страница 

паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их 

конструише; 

3.3.6.уме да примени подударност и сличност 
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(кретањем до поклапања троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

5. 
ППВРШИНА 
ТРПУГЛА И 

ЧЕТВПРПУГ
ЛА 

1.3.2. влада појмовима: 

троугао, четвороугао,  квадрат и правоугаоник 

(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор; разликује 

основне врсте троуглова, зна основне елементе 

троугла и уме да израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку ); 

1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење 

дужине, површине, запремине, масе,времена и 

углова; 

1.4.2. претвори веће јединице дужине,масе и 

времена у мање; 

1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну 

јединицу; заокружује величине исказане датом 

мером; 

2.4.1. пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за дужину и 

масу; 

2.4.3. дату величину искаже приближном 

вредношћу; 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; 

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима; 
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6.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

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 Број 

 часа 

НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

–разликује врсте кретања према 

облику путање и према промени 

брзине и одреёује средњу брзину 

-решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке који се односе на брзину 

тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

-објашњава узајамно деловање 

тела у непосредном додиру 

(промена брзине , правца и смера 

кретања, деформације тела) и 

узајамно деловање тела која нису 

у непосредном додиру 

Увод у 

физику 

4 Физика као природна наука. Физика и математика. Физика и 

техника. Физика и медицина.  

Методе истраживања у физици (посматрање, мерење, оглед...).  

Огледи који илуструју различите физичке појаве (из 

свакодневног живота).  

Демонстрациони огледи: 

 – Како савити млаз воде? 

 – Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто? 

 – Када настаје електрично пражњење? 

 – Направи дугу.  

– Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу. 

 Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење 

времена, дужине, површине и запремине...). 

Биологија  

Географија 

Математика 

Техника и 

технологија 

Кретање 14 Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања 

 

Појмови и величине којима се описује кретање( путања, пут, 

време, брзина, правац и смер кретања). Векторски карактер 

брзине 

 

Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност 

преёеног пута и брзине од времена код равномерног 

Математика  

Географија 

Ликовна 

култура 

Историја 

Техника и 

технологија 
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(гравитационо , електрично и 

магнетно деловање). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разликује деловање силе 

Земљине теже од тежине тела 

-демонстрира утицај трења и 

отпора средине на кретање тела и 

примењује добре и лоше стране 

ових појава у свакодневном 

живот 

-демонстрира деформације тела 

под дејством силе ,узајамно 

деловање наелектрисаних тела и 

узајамно деловање магнета  

 

 

 

 

 

 

праволинијског кретања. 

 

Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина. 

 

Демонстрациони огледи: 

-Кретање куглице по Галилејевом жљебу 

-Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално 

постављену дугу провидну цев са течношћу. 

 

Лабараторијска вежба 

1. Одреёивање средње брзине променљивог кретања тела и 

сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са 

мехуром ( или куглицом) 

 

Сила 14 Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице 

таквог деловања; покретање, заустављање и промена брзине 

тела, деформације тела (истезање, сабијање, савијање), трење 

при кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при кретању 

тела кроз воду и ваздух. 

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру( 

гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног 

деловања два тела, правац и смер деловања. Векторски карактер 

силе. Слагање сила истог правца. 

Процена интензитета силе демонстрационим динамометром. 

Сила Земљине теже. Тежина тела као последица деловања силе 

Земљине теже.  

Демонстрациони огледи. 

-Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при клизању и 

котрљању. Слободно падање.  

-Привлачење и одбијање наелектрисаних тела. 

-Привлачење и одбијање магнета. 
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- изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама меёународног 

система (SI) и разликује основне 

и изведене физичке величине , 

претвара веће јединице у мање и 

обрнуто (користи префиксе 

микро, мили, кило, мега...) 

- процењује вредност најмањег 

подељка код мерних 

инструмената (односно тачност 

мерења) 

-мери тежину, дужину, време, 

запремину и масу и на основу 

мерених вредности одреёује 

густину и притисак  

- одреёује средњу вредност 

мерене величине и грешку 

мерења 

 

 

 

-повезује масу и инерцију, 

разликује масу и тежину тела, 

препознаје их у свакодневном 

животу и решава различите 

проблемске задатке 

-демонстрира појаву инерције 

тела 

-изразава масу ,тежину и густину 

у одговарајућим мерним 

јединицама SI и претвара веће 

јединице у мање и обрнуто 

-мери запремину и масу тела и на 

Мерење 13 Основне и изведене физичке величине и њихове јединице 

(префикси микро, мили, кило, мега). Меёународни систем мера. 

Мерила и мерни инструменти(опсег и тачност). Директно и 

индиректно мерење. 

Појам средње вредности мерене величине и грешке мерења при 

директним мерењима 

Демонстрациони огледи. 

-Мерење дужине(метарска трака, лењир), запремине (мензура) 

и времена( часовник, хронометар).  

-Приказивање неких мерних инструмената ( вага, термометри, 

електрични инструмени). 

Лабараторијске вежбе 

1. Мерење димензија тела лењиром са милиметарском поделом. 

2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу 

мензуре.  

3. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге.  

4. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по 

равној подлози. 

 

Математика 

Техника и 

технологија 

Ликовна 

култура 

Маса и 

густина 

15 Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон механике).  

Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном деловању 

тела.  

Маса и тежина као различити појмови. 

Мерење масе тела вагом. 

Густина тела. Средња густина тела.  

Одреёивање густине чврстих тела. 

Одреёивање густине течности мерењем њене масе и запремине. 

Демонстрациони огледи: 

-Илустровање инертности тела. 

-Судари двеју куглица (а) исте величине, истог материјала, (б) 

различите величине, истог материјала, (в) исте величине, 

различитог материјала. 

-Мерење масе вагом. 

-Течности различитих густина у истом суду-„течни сендвич“ 

Математика 
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основу мерених вредности 

одреёује густину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрира притисак чврстих 

тела и течности 

-разликује преношење силе 

притиска кроз чврста тела и 

течности и наводи примере 

примене (хидраулична преса, 

кочнице аутомобила, ходање по 

снегу...) 

-препозна примену 

хидростатичког притиска 

(принцип рада водовода, 

фонтане) 

-изражава притисак у 

одговарајућим мерним 

јединицама SI претваравеће 

јединице у мање и обрнуто 

 

 

-Суво грожёе у газираној води. 

-Мандарина са кором и без коре у води. 

Лабараторијске вежбе: 

1. Одреёивање густине чврстих тела правилног и неправилног 

облика. 

2. Одреёивање густине течности мерењем њене масе и 

запремине. 

3. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела 

динамометром. 

 

 

 

Притисак 12 Притисак чврстих тела. 

 

Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени 

судови. 

 

Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност 

атмосферског притиска од надморске висине. Барометри. 

 

Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у 

затвореним судовима. Паскалог закон и његова примена. 

 

Демонстрациони оглед. 

 

-Зависност притиска чврстих тела од величине додирне 

површине и од тежине тела. 

-Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију 

хидростатичког притиска. 

-Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с мембраном, 

Херонова боца, спојени судови). 

-Хидрулична преса(нпр два медицинска ињекциона шприца 

различитих попречних пресека спојена силиконским цревом). 

-Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се 

Математика 

Техника и 

технологија 

Географија 



459 

 

 

 

ваздух може „видети“, како свећа може да гори под водом). 

-Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска. 

Лабараторијска вежба: 

1. Одреёивање зависности хидростатички притисак од дубине 

воде. 

 

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма наставе и учења физике били су усвојени стандарди постигнућа 

ученика у основној школи. 

Ученици шестог разреда треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и значај Физике у 

образовању и свакодневном животу. Они треба да стекну основу за праћење програма Физике у следећим разредима. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и 

лабараторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одреёеном нивоу, у складу са образовним стандардима и исходима, 

могу да усвоје сви ученици шестог разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, исхода и образовних стандарда, самостално 

планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Наставник може у одреёеној мери 

(водећи рачуна да се не наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену опремљености 

кабинета за физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити. 

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

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво конкретне наставне 

јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, 

дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такоёе, имати у виду да се исходи разликују, да се  неки 

лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више времена и више различитих активности. 
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Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији 

итд.), ученицима шестог разреда најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Зато програм предвиёа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увоёење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ развијање радозналости и интересовања за физику. 

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при решавању 

проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Препоручени садржаји наставе оријентисане на исходе за шести разред 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 прилагоёена овим специфичностима. 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe 
Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално или кроз размену мишљења у малим групама, 

најпре предвиёати исход демонстрације, а потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да наведе ученика да својим 
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речима, на основу сопственог расуёивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише 

нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се проёе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавању рачунских задатака  
При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк 

пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, 

мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и 

рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe 

вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeёунaрoдни систeм jeдиницa). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, 

тако да свака група има свој термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, тако да на једној 

вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извоёења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обраёени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу (дефиниција величине која се одреёује и 

метод који се користи да би се величина одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При 

уношењу резултата мерења у ёачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за величине које се 

посредно одреёују. Процену грешке посредно одреёене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 
При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о њиховој мотивационој функцији.С 

обзиром да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност ураёеног задатог домаћег 

задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Праћење рада ученика 
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Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика 

наставе: демонстрационих огледа, предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабараторијских вежби. Такоёе је у 

обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао на 

писменим вежбама непримерено је ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Неопходно је да наставник од ученика , који се први 

пут среће са физиком, не тражи само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли јасно и течно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагоёен психофизичким могућностима ученика шестог разреда, сталним 

обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност 

разних области физике. 

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из Физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Ова врста наставе обухвата нове садржаје, који 

се надовезују на програм редовне наставе , али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан 

интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно 

не постоје технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе , наставник бира оне садржаје који могу да се 

остваре. Поред понуёених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. 

Допунска настава се такоёе реализује са по једним часом недељно. Њу похаёају ученици који у редовној настави нису б успели да 

савладају градиво.Час допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које 

предвиёа програм Физике у шестом разреду. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физике и друге природне науке, могу се организовати кроз разне 

секције. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења. Да би 

вредновање било објективно потребно је да буде усклаёено са принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, стечених на 

основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских 

вежби, и пројеката... 
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У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог 

испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник 

физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

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

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

остварености образовних исхода. 

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

Редни 

број теме 
Наслов теме 

Број 

часова 

Број часова за 

лабораторијске вежбе 

Укупан број часова за наставну 

тему 

1 Увод у физику 4 - 4 

2 Кретање 13 1 14 

3 Сила 14 - 14 

4 Мерење 8 5 13 

5 Маса и густина 11 4 15 

6 Притисак 11 1 12 

Укупно  61 11 72 
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6.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању 

свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају 

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма 

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сараёивати, кога ће се консултовати)  

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду 

у дигиталном окружењу 

 

- Развијање алгоритамског начина размишљања и његове примене у решавању проблема из свакодневног живота  

- Развијање логичког мишљења и креативности 

- Развијање техника програмирања кроз анализирање примера и самостално решавање базичних алгоритамских проблема 

 

- Оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

- Развијање креативности и функционализација знања 

- Оспособљавање ученика да бира и примени најприкладнију технологију зависно од задатка, области у којој примењује или проблему који 

решава 

 

- Формирање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу 

- Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета 

- Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

 

 



465 

Компетенције које развија: 

Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

Дигитална компетенција 

Учење како се учи 

Кроз наставу информатике ученици развијају нове облике писмености као што су: ИКТ, дигитална, медијска, информатичка, www и интернет 

писменост. Кроз рачунарство ученици развијају појмове алгоритма, програмирања, нових технологија. 
 

ИСХОДИ ТЕМА 
Број 

часова 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈ

А 

правилно користи ИКТ уреёаје; 

- креира, уреёује и структурира дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама; 

- креира и обраёује дигиталну слику; 

- самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа; 

- уреёује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио 

садржаје; 

 

 

ИКТ 

 

 

14 

 

 Дигитални уреёаји и кориснички 

програми.  

 Управљање дигиталним документима. 

 Рад са сликама. 

 Рад са текстом. 

 Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже видео и 

аудио садржаје. 

 

 

Српски језик, 

енглески 

језик, тит, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

чува и организује податке локално и у облаку; 

- одговорно и правилно користи ИКТ уреёаје у мрежном 

окружењу; 

- разликује основне интернет сервисе; 

- примењује поступке и правила за безбедно понашање и 

представљање на мрежи; 

- приступа Интернету, самостално претражује, проналази и 

процењује информације и преузима их на свој уреёај поштујући 

ауторска права; 

- објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја 

одговарајућом CC licencom; 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

4 

 Употреба ИКТ уреёаја на одговоран и 

сигуран начин у мрежном окружењу. 

 Интернет сервиси. 

 Правила безбедног рада на 

Интернету. 

 Претраживање Интернета, одабир 

резултата и преузимање садржаја.  

 Заштита приватности личних 

података и ауторских права. 

 

 

 

 

Српски језик, 

енглески 

језик, тит 
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- објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника; 

- креира једноставан програм у текстуалном програмском језику; 

- користи математичке изразе за израчунавања у једноставним 

програмима; 

- објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе 

доделе, гранања, петље); 

- користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и 

једнодимензионе низовске вредности; 

- разложи сложени проблем на једноставније функционалне 

целине (потпрограме); 

- проналази и отклања грешке у програму; 

 

 

РАЧУНАРСТ

ВО 
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 Основе изабраног програмског језика. 

 Основне аритметичке операције. 

 Уграёене функције. 

 Ниске (стрингови). 

 Структуре података. 

 Гранање. 

 Понављање. 

 Основни алгоритми. 

 

 

Српски језик, 

енглески 

језик, тит, 

математика 

 сараёује са осталим члановима групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала, представљању пројектних 

резултата и закључака; 

 користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери 

комуникације и сарадње; 

 креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи 

расположиве алате; 

 вреднује процес и резултате пројектних активности. 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 
2 

 Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 

 Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим предметима. 

 Вредновање резултата пројектног 

задатка. 

Српски језик, 

енглески 

језик, тит, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

Начин остваривања програма :  

Настава се реализује у групама  

 

Облици наставе  
● теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу 

развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика  

● практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конретног задатка за проверу остварености исхода  

 

Препоруке за реализацију наставе  
-На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања.  

-Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у шести разред. 

-За примере из свакодневног живота изабрати проблеме који симулирају ситуације и проблеме из предмета које изучавају у школи или 

реалних ситуација из живота  

-Инсистирати на прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка.  
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6.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета : су  наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

Компетенције које развија : 

У оквиру области Животно и радно окружење посебно развијати меёупредметне компетенције – Одговоран однос према околини и 

Естетичка. 

- У оквиру области Саобраћај посебно развијати меёупредметну компетенцију – Одговоран однос према здрављу. 

- У оквиру области Техничка и дигитална писменост посебно развијати меёупредметне компетенције – Дигиталну, Рад са подацима и 

информацијама и Комуникација. 

- У оквиру области Ресурси и производња посебно развијати меёупредметну компетенцију – Естетичка, Одговоран однос према околини 

и Компетенција за учење. 

- У оквиру области Конструкторско моделовање посебно развијати меёупредметне компетенције – Предузетништво, Решавање проблема, 

Сарадња, Дигиталну и Комуникација 

 

 

ИСХОДИ  
ТЕ

МА 
Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

повеже развој граёевинарства и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења; 

– анализира карактеристике савремене културе 

становања; 

– класификује кућне инсталације на основу њихове 

намене; 

скицира просторни изглед граёевинског објекта; 

– чита и црта граёевински технички цртеж уважавајући 

фазе изградње граёевинског објекта уз примену 

одговарајућих правила и симбола; 

1
. 

 

2
. 

Ж
и

в
о
т
н

о
 и

 р
а
д

н
о
 

о
к

р
у
ж

ењ
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Значај и развој граёевинарства. 

Просторно и урбанистичко планирање. 

Култура становања у: урбаним и 

руралним срединама, објектима за 

индивидуално и колективно становање, 

распоред просторија, уреёење стамбеног 

простора. 

Кућне инсталацијесаобраћаја; 

Информатика 

и рачунарство, 

географија, 

математика 
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- класификује врсте саобраћајних објеката према намени; 

– повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у 

саобраћају; 

– повезује коришћење информационих технологија у 

саобраћајним објектима са управљањем и безбедношћу 

путника и робе; 

– демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање 

пешака и возача бицикла на саобраћајном полигону и/или 

уз помоћ рачунарске симулације; 

3
. 

 

4
. 

С
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8 

Саобраћајни системи.  

Саобраћајни објекти.  

Управљање саобраћајном сигнализацијом.  

Правила безбедног кретања пешака и 

возача бицикла у јавном саобраћају. 

историја 

•информатика и 

рачунарство 

•биологија 

•географија 

– користи рачунарске апликације за техничко цртање, 3D 

приказ граёевинског објекта и 

унутрашње уреёење стана уважавајући потребе 

савремене културе становања; 

– самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је 

 

3
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Приказ граёевинских објеката и техничко 

цртање у  

граёевинарству. 

Техничко цртање помоћу рачунара. 

Представљање идеја и решења уз 

коришћење  

дигиталних презентација 

Математика 

Информатика 

и рачунарство 

Ликовна  

култура 

•повезује својства природних материјала са применом 

•објасни технологије прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, текстила и коже 

•сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и 

дрвета 

•правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега) 

•направи план израде једноставног производа и план 

управљања отпадом 

•самостално израёује једноставан модел 
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Подела, врсте и карактеристике 

граёевинских материјала. 

Техничка средства у граёевинарству и 

пољопривреди. 

Организација рада у граёевинарству и 

пољопривреди. 

Обновљиви извора енергије и мере за 

рационално и безбедно коришћење 

топлотне енергије. 

Рециклажа материјала у граёевинарству и  

пољопривреди и заштита животне 

средине 

Моделовање машина и уреёаја у 

граёевинарству, пољопривреди или 

модела који користи обновљиве изворе 

енергијe 

Математика 

Биологија 

Ликовна  

култура 
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самостално проналази информације потребне за израду 

предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе 

•одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

•мери и обележава предмет/модел 

•ручно израёује једноставан предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, 

поступке и алате 

•користи програм за обраду текста за креирање 

документа реализованог решења 

•самостално представља пројектну идеју, поступак израде 

и решење/производ показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха 

•планира активности које доводе до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену трошкова 

•активно учествује у раду пара или мале групе у складу 

са улогом и показује поштовање према сарадницима 

•пружи помоћ у раду другим ученицима 

•процењује остварен резултат 

5
. 
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Израда техничке документације. 

Израда макете/модела у граёевинарству,  

пољопривреди или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 

Представљање идеје, поступка израде и 

решења производа. 

Одреёивање тржишне вредности 

производа укључујући и оквирну процену 

трошкова. 

Представљање производа и креирање 

дигиталне презентације 

Математика 

Ликовна  

Култура 

Информатика 

и рачунарство 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставне и учења из технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и карактера 

појединих делова програмских садржаја, као и психофизичких могућности ученика. За успешно остваривање програма, односно циља учења, 

потребно  је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за 

техничко стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у 

раду; 

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама - расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, 

идентификовање елемента које ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање ученика на 

коришћење различитих когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, пореёење, класификација, предвиёање 

резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на 

правилну примену техничких средстава и технолошких поступака; 
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– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену у 

свакодневном животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклаёивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног 

стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, математике, хемије, 

биологије и ликовне културе, у циљу развоја меёупредметних компетенција; 

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир узимати специфичности 

средине и усклаёивати их са њеним потребама.  

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, 

односно са највише 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Животно и радно окружење 

У области животно и радно окружење обраёују се садржаји који се односе на граёевинарство као грану технике. Уз помоћ медија потребно је, 

у најкраћим цртама, приказати историјски развој граёевинарства и повезати га са побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). 

Потребно је нагласити значај урбанизма просторног планирања (на основу посматрања планова, макета, слика насеља, треба објаснити значај 

околине стана са хигијенског и естетског становишта). Препорука је да се користите рачунарске мапе за одреёивање положаја граёевинских 

објеката у односу на околину. Путем посматрања и анализе примера, навести ученике да анализирају и закључују како се култура становања 

разликује у зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених објеката, које су карактеристике и посебности, као и како се 

одреёује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, удобности и економичности. Потребно је упознати ученике са врстама и 

наменом кућних инсталација и правилном употребом.  

Саобраћај 

У односу на програм петог разреда, у области саобраћај садржај је проширен и односи се на саобраћајне објекте, њихову намену, 

функционисање и организацију саобраћаја. Посебно обратити пажњу да безбедност учесника у саобраћају зависи и од прописне 

инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, квалитет израде саобраћајних објеката) као и прилагоёавања постојећим 

условима (брзина). Препорука је да се кроз примере симулације, а који су доступни на Интернету, ученици уведу у ситуацију да препознају 

сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације саобраћају. Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како се управља саобраћајем 

коришћењем ИКТ и колико такво управљање утиче на безбедност путника и робе. Са аспекта безбедности  учесника у саобраћају обратити 

пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном саобраћају. За реализацију ових садржаја користити мултимедије као и саобраћајне 

полигоне практичног понашања у саобраћају у оквиру школе. Препоручује се да се, уколико школа нема просторне могућности за израду 

саобраћајног полигона, користе дворишта, шири ходници или фискултурне сале ради остваривања овог исхода.  

Техничка и дигитална писменост 

У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и дигиталне писмености. На почетку реализације области 

укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици усвојили у претходном разреду. Ученике треба оспособити за рад у 

рачунарској апликацији за техничко цртање примереној њиховом узрасту и потребама. Објаснити правила и симболе који се користе у 

техничком цртању у области граёевинарства. Приликом израде техничких цртежа на папиру и помоћу рачунара препоручује се индивидуални 
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облик рада. Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских односа измеёу објеката и предмета, стога је 

примерено задати  им да скицирају просторни изглед одреёеног граёевинског објекта који им је познат. Представити могућности и рад са 

једноставним рачунарским апликацијама за 3D приказ граёевинских објеката. Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних 

помагала и рачунарске симулације. Упознати ученике са радом у рачунарској апликацији за унутрашње уреёење стана наглашавајући 

функционалност и естетску вредност решења. Како би ученици функционализовали стечена знања предвидите мини-пројекат на тему израде 

скице хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уреёење стана према истим. Скица може бити израёена на папиру 

или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице граёевинског објекта и унутрашњег уреёења стана самостално представљају током 

редовне наставе. У оквиру ових активности предвидети коришћење дигиталних презентација које су ученици израдили. Акценат треба да буде 

на дизајну мултимедијалних елемената презентације, начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације 

(контакт са публиком), а не на техници израде презентације. У оквиру ове активности потребно је обезбедити простор за дискусију и давање 

вршњачке повратне информације на основу успостављених критеријума. 

Ресурси и производња  

Ово је сложена наставна област јер се у оквиру ње изучавају граёевинарство, пољопривреда, енергетика и екологија надовезује се на знања 

које су ученици стекли о ресурсима у петом разреду.На почетку рада на овој области упознати ученике, на нивоу обавештености, са основном 

поделом граёевинских материјала према пореклу и намени). Врсте, начин производње, основне ка рактеристике граёевинских материјала и 

њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у детаље. Препоручљиво је ученицима показати угледне примере појединих 

граёевинских материјала или своје предавање поткрепити сликама, проспектима или мултимедијом.Упознати ученике са конструктивним 

елементима граёевинског објекта (темељ, зидови, меёуспратна конструкција, степенице и кров) уз меёусобно функционално повезивање и 

начине изградње. Направити везу измеёу конструктивних делова граёевинског објекта и материјала за њихову изградњу. 

Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстаграёевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и  хидроградње. 

Тежиште овог дела теме ставити на изградњи стамбених  граёевинских  објеката  у  оквиру  класичног  (традиционалног) и савременог начина 

изградње. У оквиру овог дела области ученици  треба  да  повежу  делове  конструкције  и  начине  градње  граёевинског објекта са њиховом 

наменом.Савремени  начин  изградње све више  потискује  традиционални начин изградње помоћу ручних алата и предност даје савременим  

граёевинским машинама уз  помоћ којих се убрзава  и побољшава квалитет изградње. У том смислу оспособити ученике да препознају и 

повезују алате и машине са врстама граёевинских радова (основна  подела граёевинских  машина  и  алата и  њихове најважније 

карактеристике).Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на рационалној по трошњи енергије за загревање стана/куће. Указати на значај 

планирања  избора  материјала  за  изградњу граёевинског  објекта  и његове изолације још током пројектовања, са аспекта рационалне 

потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај  

извоёења топлотне изолације са уштедом енергије. Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз 

изношење различитих примера из живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уреёаја за загревање и климатизацију 

простора у кући/стану, а све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења обновљивих 

и алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити мултимедију и разне узорке 

изолационих материјала.У другом делу ове области, ученике упознати са организацијом рада у пољопривредној производњи и најважнијим 

машинама и уреёајима које су неопходне за нормално одвијање производње.  
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Кроз разне илустрације модела или мултимедију, оспособити ученике да препознају основне процесе пољопривредне производње са 

посебним освртом на производњу хране. Савремена пољопривредна производња не би могла да се замисли без савремених машина и уреёаја. 

Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима  треба  представити  најважније  машине  у  пољопривреди  са  њиховим најбитнијим 

карактеристикама.Истакнути  значај  рециклаже  материјала  и  заштите  животне средине у граёевинарству и пољопривреди. Организовати 

активне методе рада и учења (рад у малим групама) при чему ће ученицима  

бити омогућено да разумеју успостављање везе измеёу квалитета животне средине и квалитета свог живота. Могуће је организовати  нпр. 

интерни конкурс за предлог пројекта/активности којим би ученици приказали да разумеју које активности подстичу одрживост (нпр. штедња 

воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа) као и да ли повезују значај тих активности са својим будућим животом, животом заједнице 

као и животом будућих генерација. На крају ове области ученике поступно увести у свет практичног стваралаштва. Кроз практичан рад 

ученици стечена теоријска знања претварају у функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. Њихов 

стваралачки рад треба да се заснива на изради модела граёевинске или пољопривредне  машине,  уреёаја  или  модела  који  користи  

обновљиве изворе енергије, уз обавезну примену мера заштите на раду. 

 

Конструкторско моделовање 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине што даје простора за 

креативну слободу, индивидуализацију наставе и диференцијацију према способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима 

школе и потребама животне средине. За остваривање исхода у овој области потребно је поступно уводити ученике у алгоритме 

конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта, креирању планске документације (листа материјала, неопходан прибор и алат, 

редослед операција, процена трошкова) до извршавања радних операција, графичког представљања замисли  

и процене и вредновања. Ученике треба упознати са могућношћу да се сами опредељују за одреёену активност у оквиру дате теме која се 

односи на израду модела разних машина и уреёаја у граёевинарству, израду макете граёевинског објекта или стана на основу плана и предлог 

за његово уреёење као и моделовање машина и уреёаја у пољопривредној производњи. Потребно је да ученици користеподатке из различитих 

извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ, израёују  

макету/модел,  поштујући  принципе  економичног  искоришћења материјала  и  рационалног  одабира  алата  и  машина  примењујући 

процедуре у складу са принципима безбедности на раду. Реализацијом својих пројеката откривају и решавају једноставне техничке и 

технолошке проблеме, сазнавајући примену природних законитости у пракси. На тај начин ученици формирају свест о томе како се применом 

технике и технологије мења свет у коме живе. Уочавају како техника утиче позитивно на околину, а како се, понекад нарушава природни 

склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење и развијање еколошке свести. У пројекат се може укључити и више 

ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. Ученици учествују у успостављању критеријума за 

вредновање, процењују свој рад и рад других  

и предлажу унапреёење постојеће макете/модела.На избор активности, може утицати и опремљеност кабинета алатом и материјалом.  

У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух. 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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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, самоиниција- 

тивност, креативност и др). 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).Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима до- 

говори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 

треба да предузму да би свој рад унапредили. 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. 
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6.10.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– прави разноврсне текстуре на подлогама, 

облицима или у апликативном програму; 

– користи изражајна својства боја у ликовном 

раду и свакодневном животу; 

– обликује, самостално, или у сарадњи са 

другима, употребне предмете од материјала за 

рециклажу; 

– изрази своје замисли и позитивне поруке 

одабраном ликовном техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

– идентификује теме у одабраним уметничким 

делима и циљеве једноставних визуелних 

порука; 

– повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

– разматра са другима шта и како је учио и где 

та знања може применити. 

БОЈА 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и изведене боје). 

Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле и хладне боје; комплементарне боје). 

Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, разлике у опажању боја; валер; градација и 

контраст). 

Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, мозаик, витраж, апликативни програми...; 

изражајна својства боја у керамици, скулптури, графици, таписерији, дизајну одеће и обуће, 

индустријском дизајну...; примена у свакодневном животу ученика). 

Уметничко наслеёе (музеји и експонати). 

КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у визуелним уметностима; улога уметности у 

свакодневном животу). 

Уметничко наслеёе (уметност некад и сад). 

ТЕКСТУРЕ 

Текстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; текстуре у природи и уметничким делима, 

материјали и текстура, облик и текстура, линија и текстура, ритам и текстура). 

Уметничко наслеёе (граёевине, скулптуре и паркови). 

УОБРАЗИЉА 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; разноврсне информације као подстицај за 

стварање – снови, бајке, митови, легенде...). 

Уметничко наслеёе (необична уметничка остварења). 

ПРОСТОР 
Амбијент (елементи који чине амбијент – дизајн ентеријера, атмосфера, корисници; утицај амбијента 

на расположење, активност и учење; обликовање школског простора; поставка изложбе). 

 

Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Кључни појмови су меёусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни појам је простор, јер се све што видимо и 

доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, линија; у другом разреду четири: 

простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, линија, боја, текстура и од четвртог шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина. 
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Понављање истих кључних појмова из разреда у разред не подразумева понављање истих садржаја и активности. У сваком разреду кључни појмови се разматрају из 

другог угла и надограёују новим појмовима и подпојмовима. У програму су назначени кључни појмови који се нарочито надограёују у датом разреду (испод табеле). 

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, 

доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су 

вези са савременим светом и ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и откривају те везе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању компетенција. Достижни су за сваког ученика, 

у мањој или већој мери. Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Да би се омогућили услови за 

напредовање ученика, у настави треба да доминирају задаци (ликовни, пројектни, истраживачки), који циљају више исхода и меёупредметних компетенција. 

У другој колони табеле предложени су називи целина, а у трећој појмови, подпојмови и теме за разговор и истраживање. Нови модел наставе и учења није усмерен 

на садржаје, па структура програма није прописана. Наставник има слободу да осмисли називе, број и редослед наставних тема и наставних јединица, а у складу са 

дидактичким принципима и условима у школи. 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Боја 
У овој целини предложени су појмови, подпојмови и теме за разговор, а које су везане за изражајне могућности материјала и техника које ученик користи. Наставник 

нуди само основне информације и корисне савете. Ученици треба да знају да понекад не могу да добију жељени тон зато што сликарске боје које се производе као 

школски прибор садрже мање пигмента. Ако ученици не могу да набаве квалитетан школски прибор, решење може да буде додавање течних тонера за фасадне боје, који 

се набављају у фарбари. Тонери и паковање беле еколошке боје за зидове довољни су за одељење. Цртеже и слике које сматрају неуспелим могу да искористе за колаж. У 

шестом разреду раде и једноставне пројекте. Наставник може да понуди две или више техника, а да ученици гласају коју ће учити  или да се поделе на групе према 

одабраној техници. Скице се раде и бирају у школи, а пројекти могу да се доврше код куће.  Уколико ученици желе да раде чворовану таписерију не морају да користе 

вуну, могу да исеку траке од пластичних кеса. Витраж могу да праве од папира и фолија у боји, а могу и да сликају на пластичним флашама. Најједноставније је да код 

куће, уз помоћ одраслих, одесеку дно и део флаше тако да добију посуду за оловке. Пластика се лако осликава акварел бојама. Ако желе да имитирају витраж могу да 

користе и црни перманентни маркер. За мозаик могу да користе пластичне чепове... 

Наставник може да подстакне ученике на размишљање и истраживање питањима и одабраним информацијама. На пример, причом о томе шта значе боје у неким 

културама, да ли животиње умеју да сликају, да ли постоји веза измеёу тонова у музици и тонова у визуелној уметности, које две боје би употребили да изразе одреёену 

емоцију, како су боје добиле своје називе... 

Није пожељно оптерећивати ученике проширеним информацијама (о валерским кључевима, адитивном мешању боја...); боље је да се о  томе разговара у следећим 

разредима, када буду имали више предзнања и када буду више користили савремену технологију. Ученици треба да добију само елементарне информације о утицају 

светлости на опажање боја. Важније је да знају да је нормално да постоје разлике у опажању тонова – постоје незнатне разлике у граёи ока, на опажање утичу и околне 

боје, на различитим мониторима иста слика има другачије тонове (остало ће учити касније). Ако желе да одштампају на мајици слику коју су урадили у апликативном 

програму потребно је да слику из RGB система (црвена, зелена, плава) пребаце у CMYK систем (цијан, магента, жута и кључ, односно катран/црна), који се користи у 

штампи (остале информације могу да добију од наставника Информатике). 

У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Музеји и експонати”, везана за музеје и карактеристичне експонате који се у њима чувају. Пожељно је 

да се ученици прво упознају са музејима у Србији, а ученици који наставу слушају на матерњем језику треба да добију основне информације о најзначајнијим музејима у 

матичној држави. Разговор прате одговарајући визуелни садржаји, а заинтересовани ученици могу да раде и истраживачке задатке. 
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Комуникација 
У овој целини су предложене теме за разговор о садржају уметничких дела и рекламних (визуелних и аудиовизуелних) порука. Наставник не нуди анализу дела коју 

ученици записују и меморишу без разумевања. Смисао учења је да ученици доживе уметничко дело, да размишљају о њему и слободно изражавају своје мишљење. 

Наставник их само подстиче питањима. Ученици треба да разговарају и о томе колико су рекламе на телевизији и интернету ефикасне, колико могу да их заинтересују, а 

на који начин их одбијају... Наставник може да подстакне ученике да самостално истражују тако што ће поставити одговарајуће питање. На пример: да ли има скривених 

порука у уметничким делима? У ликовном раду ученици бирају материјал и технику којом ће најефикасније изразити неки садржај (идеју, поруку, став...). 

У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Уметност некад и сад”, односно пореёење неке теме (садржаја ликовног дела) кроз епохе. 

Текстуре 
У овој целини су груписани предлози везани за истраживање изражајних могућности традиционалних цртачких, вајарских и сликарских техника. Уколико ученици 

желе да цртају или сликају текстуру у апликативном програму, то могу да раде као пројекат. 

У додатној теми за разговор, „Граёевине, скулптуре и паркови”, фокус није на текстури, већ на значајним граёевинама, скулптурама у пленеру и парковима у нашој 

земљи. Наставник може да прикаже презентацију и да упореди наше наслеёе са светским, нарочито значај за културни туризам и идентитет краја или земље. 

Уобразиља 
У овој целини су груписани предлози везани за разговор о значају маште (уобразиље, имагинације) у уметности, науци и свакодневним ситуацијама када је потребно 

пронаћи решење за неки проблем. И у шестом разреду ученици уче о томе како да пронаёу подстицај за развијање креативних идеја. Наставник прво  показује 

репрезентативна остварења светских и домаћих уметника заснована на сновима, бајкама, митовима и легендама. Ученици треба самостално да одаберу податке (снове, 

бајке, митове или легенде) који их подстичу на рад. 

Додатну тему, „Необична уметничка остварења”, потребно је везати за самостално истраживање и формирање дигиталне збирке „необичних” савремених остварења. 

Збирка може да буде индивидуална или одељенска. Наставник може да подстакне ученике приказивањем неколико визуелних примера (хидропонична лампа дизајнера 

Марка Вучковића, радови Сесилије Вебер из серије Natural Humans, уличне слике Џулијана Бивера, подводни музеј у Канкуну, хотел од леда у Шведској...). Ученици 

бирају врсту уметничких радова које ће истраживати (куће за становање, ципеле, одећа, накит, скулптуре, аутомобили...). 

Простор 
У овој целини су груписани предлози везани за пројектну наставу и обликовање простора у школи. Уколико школа има могућности, ученици могу да обликују башту 

у школском дворишту. Идеје се могу пронаћи на интернету ако се у претраживач унесе: „bottle tower gardening”, „plastic bottles art”, „school garden projects”, „recycled 

garden ornaments” или „garden ornaments for schoolyard”. Уколико школа нема таквих могућности, могу да обликују део учионице или хола. Сврха ових активности је да 

ученици науче како да од доступних материјала направе нешто што ће им користити у свакодневном животу. На пример, од пластичних флаша се могу направити фотеље, 

клупе, сточићи, полице, жардињере, вазе, лампе, лустери... Употребни предмети које ученици праве самостално или у заједничком раду не треба да имају само употребну, 

већ и естетичку вредност. Други предлог је симулација музејске поставке или изложбе. Ученици треба да осмисле поставку, да сами распореёују експонате, дизајнирају 

позивнице за родитеље... Сврха ових активности је да се оспособљавају за презентовање радова. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи су формулисани тако да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у мањој или већој мери) уколико су радили разноврсне задатке од којих сваки 

циља више исхода и меёупредметних компетенција. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 
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– Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у 

мапи...); 

– Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на 

грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...) 

– Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сараёује; уважава туёу културу, 

радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...) 

– Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...; раздваја битно од небитног...) 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догаёаје, феномене, идеје, дела...) 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туёе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...) 

– Организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, смеру...)  

– Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...) 

– Употреба техника (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности 

технике и материјала)... 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 

Самопроцена радова је вербална и писана, а захтеви се уводе постепено. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, 

датум. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или питање које бих поставио.  Када 

се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о 

уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиёају, 1 питање које бих поставио уметнику. Листићи се предају наставнику, да би имао 

потпунији увид у напредовање ученика, а наставник их враћа ученику следећег часа. Листићи могу да се лепе у свеску (ликовни дневник) или чувају у блоку. Када се 

ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиёају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих 

описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Листићи се лепе на полеёину рада, а садрже и назив рада. Важно је да 

ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке 

постепено оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да доёе до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати 

да листиће попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега се првог сете. 

Вербална самопроцена подразумева излагање свих радова и пореёење ликовних решења 
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6.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира 

естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеёа и култури свoгa и других нaрoдa.  

 

ИСХОДИ 
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

– наведе изражајна средстава музичке уметности карактеристична за период 

средњег века и ренесансе; 

– уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у средњем веку и 

ренесанси; 

– опише улогу музике у средњовековној Србији; 

– уочи разлике измеёу духовних и световних вокалних композиција средњег 

века и ренесансе; 

– издвоји начине коришћења изражајних средстава у одабраним музичким 

примерима; 

– објасни како је музика повезана са другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; технологија записивања, штампања нота; 

извоёачке и техничке могућности инструмената; 

– одреди врсту музичког инструмента са диркама по изгледу и звуку; 

– опише разлику у начину добијања звука код иснтрумената са диркама; 

– препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила; 

– разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике средњег века и 

ренесансе; 

– коментарише слушано дело у односу на извоёачки састав и инструменте ; 

– идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника 

средњег века и ренесансе; 

– уочи сличности и разлике измеёу православне и (римо)католичке духовне 

музике; 

– идентификује елементе средњовековне музике као инспирацију у музици 

савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, покрет и традиционалне и/или 

електронске инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– примењује правилну технику певања; 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Средњи век: 

Ранохришћанска музика. 

Византијско певање. 

Грегоријански корал. 

Рани облици вишегласја ‒ мотет. 

Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери 

минезенгери. 

Духовна и световна музика у средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као инспирација за уметничку и 

популарну музику. 

Ренесанса 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне вокалне музике: Ђ. П. да 

Палестрина, О. ди Ласо. 

Инструментална музика ренесансе. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Инструменти са диркама: оргуље, чембало, клавир, хармоника, 

челеста. 

Народни инструменти. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне средњовековне и ренесансне 

музике. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних oмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне музике. 

Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Пeвaње пeсама пo слуху самостално и у групи. 

Пeвaње пeсама из нотног текста солмизацијом. 
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Кључни појмови садржаја: световна музика, духовна музика, вишегласје, народна музичка традиција, музички инструменти. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa Музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиёeнe прoгрaмoм наставе и 

учења. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од 

почетка треба повезивати са што више догаёаја из живота ученика. Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче мисаону активност, драгоцену за 

развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља одличну основу за интеграцију са другим предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 

изражавање (певање и свирање) ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. Основни 

методски приступ се темељи на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној слици и тумачењу. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању 

потенцијала за музичко изражавање. 

Настава Музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Човек и музика, 

– Музички инструменти, 

– Слушање музике, 

– Извоёење музике, 

– Музичко стваралаштво. 

– примењује различита средства изражајног певања и свирања у зависности од 

врсте, намене и карактера композиције; 

– развије координацију и моторику кроз свирање и покрет; 

– примењује принцип сарадње и меёусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, догаёаја и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност); 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

– понаша се у складу са правилима музичког бонтона у различитим музичким 

приликама; 

– критички просуёује лош утицај прегласне музике на здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извоёење и 

стваралаштво. 

Извоёење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 

мелодијских мотива у стилу музике средњег века и ренесансе. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 

Свирaњe пo слуху дeчjих, нaрoдних и умeтничких композиција 

нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим 

инструментима. 

Свирaњe из нотног текста дeчjих, нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим нструментима 

Извоёење једноставнијих музичких примера у вези са 

обраёеном темом 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним eфeктимa, 

кoристeћи притoм рaзличитe извoрe звукa. 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 

Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст. 

Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и другим инструментима. 

Реконструкција музичких догаёаја у стилу средњег века и 

ренесансе. 



Да би постигао очекиване исходе наставе и учења, наставник користи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и развијене 

моделе мултимедијалне наставе. Корелација измеёу предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као истраживачи, 

креатори и извоёачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске 

вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји 

изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

Програм наставе и учења омогућава да се, поред наведених композиција за слушање и извоёење, могу користити и композиције које нису наведене, односно, 

наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције за слушање и извоёење водећи рачуна о примерености наставним 

садржајима, узрасту ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се налази школа. Однос измеёу понуёених 

композиција и примера из друге литературе треба да буде најмање 70% у корист понуёених. Из поменутог разлога, у програму наставе и учења се налази већи избор 

наставног материјала (за слушање и извоёење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба стално упућивати на неопходност неговања гласовног и слушног апарата. Упозорења 

да прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. 

Упућивање ученика на правила понашања при слушању музике и извоёењу музике чини део васпитног утицаја који наставник има у обликовању опште културе 

понашања. Овај модел понашања ученик треба да пренесе касније на концерте и различите музичке приредбе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 

имајући у виду: састав и карактеристике ученика у одељењу, уџбенике и остали дидактички материјал који користи за реализацију наставних садржаја, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже као и потребе локалне средине у којој се школа налази. 

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

дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

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 предвиёене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлаёује активност којом се савладава нови музички садржај, али је она увек повезана и са другим музичким активностима. Специфичност 

предмета се огледа у томе што се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност логично води ка другој. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима 

усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извоёење музике), који имају задатак да активирају свесну активност, 

фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући сазнајно-емоционални доживљај. 

Човек и музика 
Стицање знaња o музици у рaзличитим eпoхама имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa 

и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoёeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, 
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однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву данас познајемо или и 

нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света 

музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за шести разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одреёени предмети покривају 

информисаност о немузичким аспектима средњег века и ренесансе на детаљнији и специфичнији начин. 

Музички инструменти 
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, значајно средство музичког изражавања човека, 

информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског и стваралачког контекста. У том смислу, треба посебно обратити пажњу на везу 

измеёу избора инструмената и догаёаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. 

Као и све друге, инструменте са диркама треба обрадити кроз одговарајуће слушне примере који на упечатљив начин презентују њихове основне карактеристике. 

Информације о инструментима са диркама (клавијатуром) треба да буду сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне техничке 

могућности и примену. 

Инструменте средњег века и ренесансе потребно је аудитивно и визуелно приказати кроз најосновније информације у оквиру предвиёеног наставног садржаја. 

Народне инструменте појединих крајева треба слушно представити и повезати са обрадом народне песме одреёеног краја. 

До знања о инструментима ученици треба да доёу из непосредног искуства путем слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно меморисањем 

података. У томе, као и у примени знања из ове области, могу помоћи и доступне ИКТ апликације. 

Слушaњe музикe 
Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на 

шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају ‚константа’ у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује опажајни 

капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту средњег века и ренесансе, посебно треба 

обратити пажњу на везу измеёу природе музичког тока и намене слушаног дела – описати специфичност одреёених елемената музичог дела и звучни и карактерни ефекат 

који је њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-

инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на 

извоёачки састав и изражајне могућности инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба 

повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и критичко мишљење. Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм, свог и 

других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у контексту разумевања рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa слушаних композиција. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 
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Ансамбл Ренесанс: избор (Скомрашка игра, Ситан бибер) 

Човек и музика 

Средњи век: 
Византијско певање 

Дивна Љубојевић: Тебе појем 

Грегоријански корал 

Кир Стефан Србин: Ниња сили 

Кир Стефан Србин: Ниње сили, Д. П. Аксентијевић 

Никола Србин: Херувимска песма, глас други, Д. П. Аксентијевић 

Осмогласник: Бог Господ, глас четврти; Алилуја, глас шести; Д. П. 

Аксентијевић 

Исаија Србин: Agios o teos (Свети Боже) 

Исаија Србин, Алилуја 

Божићни тропар Рождество твоје 

Тропар Светом Сави 

Адам де ла Ал: Игра о Робену и Мариони 

Ренесанса: 
В. Бирд, The Bells. FVB I/69. Роберт Хил, чембало 

П. Пасеро, Мадригал Il est bel et bon, commere, mon mari. 

Непознати аутор, Greensleeves 

О. ди Ласо, Ехо 

М. Преториус, Кокошји плес (Ballet des coqs) 

Ђ. П. да Палестрина, Миса папе Марчела (Кирие), Миса Бревис (Глориа) 

К. Жанекен, Певање птица 

Композиције инспирисане музиком средњег века и ренесансе 
Ера, Амено 

Никло Винсент и хор Црвене армије, Амено 

К. Орф, Кармина Бурана (O Fortuna; Veni, veni, venias) 

Музички инструменти 

Оргуље: 
Ј. С. Бах, Токата и Фуга де-мол 

Чембало: 
Ј. С. Бах, Добро темперовани клавир, Прелудијум и фуга Це-дур 

Ј. Пахелбел: Канон (верзија на чембалу) 

Клавир: 
Д. Деспић, Музички речник 

В. Миланковић, Кончертино на српске теме 

О. Месијан, Petites esquisses d‟oiseaux (композиције инспирисане звуцима 

птица) 

Ф. Лашини, Клавирске композиције инспирисане звуцима природе 

Е. Сати, Gymnopédie No.1 (клавир) 

Ф. Лист, Мађарска рапсодија бр. 5 

М. Мусоргски, Стари замак 

К. Дебиси, Дечји кутак, Арабеска бр.1 

Н. Паганини, Ла кампанела 

Л. ван Бетовен, За Елизу 

Хармоника: 
В. А. Moцарт, Турски марш (Соната за клавир а-мол), аранжман за 

хармонику, гитару и контрабас (Золтан Орос трио) 

Љ. Павковић, Народна песма и народно оро (хармоника), у извоёењу 

Љубише Павковића 

Ј. Дербенко, Рок Токата 

Челеста: 
П. И. Чајковски, Игра шећерне виле 

Елементи музичке писмености 
6/8 такт: Градска песма: Бледи месец загрлио 

Н. Грбић: Ово је Србија 

Ге-дур: В. А. Моцарт: Мала ноћна музика, I став 

Ђ. Верди: Корачница (из опере Аида), С. Ст. Мокрањац: Џанум насред села, 

Осма руковет 

де-мол: С. Ст. Мокрањац: Текла вода текелија, Трећа руковет Канон 

Видео примери 
Sumer is icumen in (1260) https://www.youtube.com/watch?v=B2Tk1JseYkU 

Ансамбл Ренесанс: Гаета, 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb7yByKAICw 

Алфонсо X: Cantigas De Santa Maria – Rosa Das Rosas, CSM 

10 https://www.youtube.com/watch?v=Z7y-s8yG6oI 

Традиционална песма из Енглеске: Scarborough 

Fair https://www.youtube.com/watch?v=M8kX3rWvBmQ 

Грегоријански корал, Хвалите Господа (Alleluia) 

https://www.youtube.com/watch?v=WacH0_3rt-c 

FAUN https://www.youtube.com/watch?v=zOvsyamoEDg 

Средњовековни плес: https://www.youtube.com/watch?v=3DlA-3krzbE 
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Hymn of Acxiom – Coastal Sound Youth Choir 

https://www.youtube.com/watch?v=4H_HOw4sBeM 

Ренесансни плес: Recercada 

Primera https://www.youtube.com/watch?v=q2lobVuxjAU&t=40s 

Анонимус: La Folia di Rodrigo 

Martinez https://www.youtube.com/watch?v=AUxAvwJ_bnE 

К. Жанекен: Le chant des 

oiseaux https://www.youtube.com/watch?v=XoTfSQOqOis 

Tsung Tsung: https://www.youtube.com/watch?v=e3oNVmSaMsE 

Ј. С. Бах: Токата и фуга, де-мол, BWV 

565 https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 

Џ. Бери: Тема из филма Џејмс Бонд: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQfZj4c75uo 

Д. П. Аксентијевић и група Запис, Невен 

вене https://www.youtube.com/watch?v=i8ye-FpR1eI 

Ступови: Лази, Лазо, 

Лазаре https://www.youtube.com/watch?v=bYH42oeD11M 

ИЗВOЂEЊE МУЗИКE 

Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно 

музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извоёење музике, 

а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, начин извоёења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу 

треба усмеравати на спонтане покрете као одговор на музику (игра) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину.  

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба обратити на тонски опсег композиција за певање због физиолошких промена 

певачког апарата (мутирање). Приликом извоёења песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним 

бојама гласа да доёу до изражаја. 

Песме се обраёују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне, следи анализа нотног текста, савладавање ритма, певање 

солмизацијом и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је неопходно постићи изражајно певање. 

Свирaњe 

Узвоёење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су 

учeници музички oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних пeсaмa кoje су најпре анализиране и сoлмизaциoнo oбрaёeнe. Свирaњeм се поред осталог 

рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне способности. 

Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обраёивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од звука ка нотној слици и тумачењу. То су: 

– обрада осминске триоле и синкопе; 

– пунктирани ритам; 

– такт 6/8; 

– Г-дур, Ф-дур, Г-мол лествица (природна и хармонска); 

– канон (основне карактеристике). 
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ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Човек и музика: 
А. де ла Ал: Игра Робина и Марион 

Д. Љубојевић: Црквена химна Статије, Божићни тропар 

Ђакон Петар Којић: Молитва Господња Оче наш, 

Ј. Преторијус: Канон Живела музика 

В. Ђорёевић: Канон Сви петлићи лепо поје 

Елементи музичке писмености: 
Такт 6/8: Б. Трудић: На студенцу; М. Ђурёевић: Анђели певају. 

Пунктирани ритам:В. А. Моцарт: Гле, игре ли красне; К. Станковић: Сећаш ли се оног сата; Ђорёевић/Милосављевић: Примили смо вести тазе. 

Шеснаестине: Б. Станчић: Вејавица вејала 

Синкопа: Д. Краљић: Чамац на Тиси 

Лествица Ге-дур:А. Моцарт: Мала ноћна музика, I став; Р. Роџерс: Рунолист; Дечја песма из Италије: Сад зиме више нема ; Ја посејах лубенице (двоглас). 

Лествица де-мол:Источниче живоносни; Тавна ноћи; Све птичице запјевале; Расти, расти мој зелени боре; Небо је тако ведро; Ђ. Б. Перголези: Где је онај цветак 

жути ; Ж. Ф. Рамо: Тамбурин ; Заспо Јанко (двоглас); Растко (двоглас), аранжман Предраг Миодраг. 

Лествица Еф-дур:Шкрипи ђерам; Л. ван Бетовен: Ода радости; Ј. С. Бах: Ах што волим; С. Ст. Мокрањац: Ал је леп овај свет. 

MУЗИЧКO СТВAРAЛAШТВO 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг 

oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких 

вештина и знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст 

– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa 

– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeёeну музику 

– илустрацију доживљаја музике 

– израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних) 

– музичко-истраживачки рад 
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– осмишљавање музичких догаёаја, програма и пројеката 

– осмишљавање музичких квизова 

– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или музичких драматизација 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда. 

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава Музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како је предмет Музичка култура синтеза вештина 

и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење 

музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и 

напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите 

резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упореёују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и 

процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и 

ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 

стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада, 

– израда креативних задатака на одреёену тему, 

– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

– специфичне вештине. 

У процесу вредновања резултата учења, наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извоёење и стваралаштво, способност 

концентрације, квалитет перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену теоретског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у 

процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта 

ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, њу трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, 

jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно, треба да постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и 

резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју 

примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање 

ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање резултата учења. Сумативно вредновање 

треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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6.12.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да својим разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним 

са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању ипримени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 

 

Општи задаци су: 

 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког и здравственог васпитања 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког и здравственог васпитања буду у пуној мери реализовани, 

- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

- Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврёени програмом физичког и здравственог васпитања и стицање теоријских 

знања неопходних за њихово усвајање, 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког и здравственог васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног подручја, 

- Формирање морално-вољних квалитета личности, 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада, 

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

 

Оперативн изадаци 

- Усмерени развој основних моторичких способности: брзине, гипкости и координације; 

- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиёених програмом физичког и здравственог васпитања; 

- Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења исл.); 

- Задовољавање социјалних потреба за потврёивањем, групним поистовечивањеми исл.; 

- Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Наставни садржај и остале активности у сколпу Физичког и здравственог васпитања се остварују у непосредној настави са ученицима. 

Акценат је стављен на активности ученика и начинима како да што више сами проналазе решења у интеракцији са наставником. Настава се 

одвија у школском дворишту и учионици уз помоћ реквизита који су на располагању. 

Облици рада: Фронтални, индивидуално-фронтални, групи и индивидуални 

Методичко - организационе форме рада: Врста или почетак, талас, станице, допунска вежба 

Методе рада: живе речи, практичног вежбања, демонстрације, приказивања. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Коре

лаци

ја 

Ученик разуме значај атлетике у смислу различитих 

облика кретања и промене брзине у 

свакодневници.Ученик кроз поступак обуке вежбама 

успева да повезује технику трчања различитих делова 

тела. Ученик разуме значај положаја тела при ниском 

старту, зна да опише значај и имплементира га на 

часовима. Ученик разуме и без проблема извршава 

штафетне промене у зонама предвиёеним за то. 

Ученик зна значај издржљивости, као једну од главних 

способности човека за крос трке. Зна вежбе за развој 

исте. Ученик уме да изведе технику скока увис и даљ, 

техникама увинуће и маказице, долази до крајњег циља 

кроз вежбе обуке, зна правила, мерење резултата пази на 

своју и безбедност осталих ученика. 

Ученик правилно изводи технику бацања кугле, зна 

правила, мери резултат и пази на своју и безбедност 

осталих ученика. 

А
Т

Л
Е

Т
И

К
А

 

12 

Усавршавање технике спринтерског трчања (рад ногу 

и руку, положај трупа и главе) 

Техника ниског старта и стартног убрзања  

Трчање деоница до 50 м 

Штафетно трчање уз измену штафета у различитим 

формама (парови, четворке и др.) у ходу и трку 

Трчање на средњим дистанцама и крос 

Крос полигон у школском дворишту (трчање по 

различитим врстама подлоге) 

Скок у даљ  

Скок у вис – техником ''маказе'' 

Бацање лоптице (хватање, држање, стварање осећаја за 

реквизит) 

Бацање кугле из залета 

М
ат
ем
ат
и
к
а,
 ф
и
зи
к
а,
 б
и
о
л
о
ги
ја
, 

И
н
ф
о
р
м
ат
и
к
а 
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Кроз вежбе обуке, ученик успева да изведе колут напред 

и колут назад. Разуме значај вежбе и способности које се 

јављају у овој вежби. 

Ученик самостално ради летећи колут. Ученик уме да 

изведе став о шакама уз зид и асистенцију наставника, уз 

зид без асистенције наста-вника и без зида али уз 

асистенцију наставника. Води рачуна о безбедности и 

разуме значај М.О.Ф.Р – ВРСТА или ПОЧЕТАК. 

Ученик успева самостално или уз помоћ олакшаних 

услова и наставника да изведе премет странце у обе 

стране, разуме мотор.способ. које се јављају у овој ежби. 

Ученик успева да уради прескок згрчно и разножно, 

претходно савладавајући предвежбе уз помоћ наста-

вника.Ученик успева да изведе неколико њихова у 

упору, до седа разножно о разбој а затим да саскочи уз 

помоћ наставника.Ученице одржавају равнотежу на 

н.греди, увежбавају елементе, а затим свака успева да 

прави свој састав. 

В
Е

Ж
Б

Е
  
Н

А
  

С
П

Р
А

В
А

М
А

 И
 Т

Л
У
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Из раскорачног става колут назад до раскорачног 

става; Из раскорачног става колут напред до 

раскорачног става 

Летећи колут; Премет упором странце 

Став на шакама уз асистенцију 

Мост заклоном и усклон уз асистенцију  

Премет упором странце у обе стране  

Два узастопна упора странце 

Став на шакама; Предвежбе за прескок  

Разношка 110 цм; Обука за згрчни прескок 

Њих у упору и саскок предношка  

Њих у упору и саскок заношка 

Њих у упору, предњихом упор до седа разножно, 

саседом сножити и зањихом саскок 

Боком поред греде суножним одскоком наскок на 

греду суножно, различити начини ходања, суножним 

одскоком доскок на место одскока, вага претклоном и 

заножењем и саскок згрчено М
ат
ем
ат
и
к
а,
 ф
и
зи
к
а,
 б
и
о
л
о
ги
ја
, 
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ф
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Ученик разуме значај и користи кретање у ставу 

(паралелни и дијагонални) у одбрани и нападу. 

Ученик разуме значај пивотирања, користи технику и 

успешно је спроводи. 

Ученик успешно изводи технику додавања и хватања, 

поставља и припрема тело за хватање и додавање и 

разуме значај правилног постављања. Ученик успешно 

изводи дриблинг у месту и кретању. Ученик користи 

дриблинг на часовима и у игри, разуме правила и значај 

дриблинга у игри. 

Ученик кроз вежбе шутирања на кош, успева да изведе 

правилан шут на кош из места и после значајноог 

померања тела. 

Ученик се крече без лопте на терену, користи 

демаркацију и разуме значај ових техника. 

Ученик разуме позиције на терену, правилно се поставља 

на почетку напада.  

Ученик зна правила игре, трајање, извоёење сл.бацања, 

измене, тајм-аут, фаул, подбацивање. 

С
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Р
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Основни ставови у нападу и одбрани  

Основни став у нападу са лоптом 

Основни став у одбрани-паралелни и дијагонали 

Техника пивотирања 

Хватање и додавање лопте у месту и кретању (хватање 

лопти које долазе: високо,средње и ниско); Додавање 

са две руке са груди  директно и о под; Додавање 

једном руком испред рамена директно и о под 

Додавање обема рукама изнад главе 

Дриблинг у месту - једном руком у ставу 

Укрштени полазак у дриблинг 

Праволинијски дриблинг са променом ритма са и без 

заустављања; Предња промена правца  

Кретање у одбрани  Кретање „у паралелном ставу“; 

Кретање „у дијагоналном ставу“  

Шут на кош из места; Скок шут; Двокорачни улаз са 

згодне стране; Повезивање нападачких елемената у 

акционе целине; Кретањe без лопте у нападу; 

Демаркирање, Игра 1 на 1 са и без лопте; Контранапад; 

Позициони напад и одбрана (2:2, 3:3, 5:5) 
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Ученик разуме значај тестирања. 

Ученик испољава својих 100% при тестирању ради 

веродостојности резултата. 
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MMС Телесна висина, телесна тежина  

ММС 4х10м 

ММС Лежање и сед, издржај у вису згибом 

ММС Скок у даљ из места, претклон у седу 

ММС Шатл ран –shuttle run М
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

ИСХОДИ ТЕМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
НАСТАВНИ САДРЖАЈ КОРЕЛАЦИЈА 

*Разуме сврху и значај вежбања; 

*Доводи у везу физичко вежбање и 

здравље; 

*Примењује хигијенске мере пре,током и 

након вежбања; 

*Правилно се храни; 

*Препознаје врсту повреде; 

 *Користи стечена умења, знања и навике у 

свакодневним условима живота и рада; 

*Чува животну средину током вежбања. 

Исходи се односе на све наставне области 

ОСТАЛЕ 

АКТИВНОСТИ 
8 

Упознавање са наставним садржајима, 

предметом и наставником. 

Своёење оцена. 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

46 

Учење ставова, основних кретања, технике 

овладавања лоптом: воёење лопте, додавања, 

пријем, спајање техника у целине, шутеви на 

гол/кош, пријем серввиса, сервиси у одбојци, 

одигравање прстима, смеч, чекић, блокирање. 

Дупли пас, дриблинг, промена места, 

одигравање главом, пријем лопте коленом… 

Дриблинг променом правца, ролинг, наскок, 

блок, 

Математика, 

физика, 

биологија, 

Информатика 

 

Укупно 

54 

 

Ученик успева да изведе кретање уз ритам и мелодију. 

Ученик може да изведе прескок вијачом на различите 

начине; скоком, наскоком, корачном техником, уназад… 

Ученици ,,хватају ритам'' народних кола, повезују кораке 

са музиком, синхронизују се. 

Ученици разумеју значај корективних и превентивних 

вежби. 

Ученици разумеју како настају деформитети и у начелу 

како настаје мишићни дисбаланс у телу. 
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Естетско обликовање корака рад руку и комбинацији; 

Скокови: галоп, дечјим, мачјим, далековисоким и 

полкин корак  

Вијача: мачји скок и за напредније ученице 

далековисоки скок 

Лопта: бацања у чеоној и бочној равни, повезано са 

наученим поскоцима и скоковима. 

Замаси рукама; Обруч: вртење обруча око руке; 

котрљање обруча по тлу повезано са поскоцима и 

скоковима. Замаси рукама; Плесови: „Моравац” 

„Влашка игра“ Друштвени плес 

Корективно-педагошки рад са ученицима смањених 

физичких способности, са телесним деформитетима и 

лошим држањем тела 

М
ат
ем
ат
и
к
а,
 ф
и
зи
к
а,
 б
и
о
л
о
ги
ја
, 

И
н
ф
о
р
м
ат
и
к
а 



491 

6.13. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 
1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

 Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом 

и програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса; 

 Установити каква су 
знања стекли и какве 

ставове усвојили ученици у 

претходном разреду 

школовања. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 6. разреда основне 

школе; 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обраёеног у претходном 

разреду школовања. 

 бити мотивисан да похаёа часове 
Православног катихизиса. 

 Упознавање са 
садржајем програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ 

као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

 
 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

 практична настава (1 час) 

II - ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖИЈЕГ 

 
2. Историјске 

околности пред 

долазак Христов 

3. Јеврејско 

ишчекивање Месије 

4. Свети Јован 

Претеча 

 Упознати ученике са 
културно-историјским 

приликама у Палестини 

пред Христово роёење; 

 Указати ученицима на 
старозаветна пророштва 

везана за долазак Спаситеља 

– Месије; 

 Објаснити ученицима 

улогу и значај Светог Јована 

Претече; 

 Развити свест код 
ученика о значају покајања 

и врлинског живота; 

 моћи да каже да су Јевреји пред 

долазак Месије били под Римском 

окупацијом и да су меёу њима 

постојале поделе 

 моћи да препозна да су Јевреји 
очекивали Месију на основу 

старозаветних пророштава 

 моћи да преприча живот Светог 
Јована Претече и Крститеља Господњег 

и каже да је он припремао народ за 

долазак Христа 

 моћи да доживи врлински живот и 
покајање као припрему за сусрет са 

Христом; 

 Историјске 
околности пред 

долазак Христов 

 Старозаветна 
пророштва о 

доласку Месије 

 Свети Јован 
Претеча 
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III - УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ 

 
5. Нови Завет је 

испуњење Старог 

Завета 

6. Новозаветни 

списи 

7. Јеванђелисти 

 Упознати ученике са 
настанком новозаветних 

књига; 

 Објаснити ученицима 
кључне новозаветне 

појмове; 

 Пружити ученицима 
основ за разумевање 

смисла новозаветних 

догаёаја; 

 Подстаћи ученике да 
самостално читају Свето 

Писмо. 

 моћи да закључи да је доласком 
Исуса Христа Бог склопио Нови 

Завет са људима. 

 моћи да наведе неке од новозаветних 
књига и околности њиховог настанка; 

 моћи да пронаёе одреёени библијски 
одељак; 

 моћи да каже да се Библија користи 
на богослужењима; 

 моћи да именује Јеванёелисте и 
препозна њихове иконографске 

символе; 

 бити подстакнут на читање Светог 
Писма. 

 Нови Завет је 
испуњење Старог 

Завета 

 Новозаветни списи 
(настанак, 

подела,функција, 

аутори...) 

 Јеванёелисти 

 Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

 Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

 Дидактичко методичка упутства 

за  реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

 

IV - БОГОЧОВЕК – 

ИСУС ХРИСТОС 
 Пружити ученицима 
основно знање о личности 

Пресвете Богородице; 

 Објаснити ученицима 
хришћанско поимање 

слободе; 

 Пружити ученицима 
основно знање о 

јеванёељским казивањима о 

Господу Исусу Христу; 

 Објаснити ученицима 
разлог оваплоћења Сина 

Божијег; 

 Подстаћи ученике да у 
описима Христових чуда 

увиде љубав Божију 

 моћи да преприча догаёај 
Благовести и да препозна да је то 

„почетак спасења“; 

 моћи да препозна службу анёела као 
гласника и служитеља Божијих; 

 моћи да препозна Богородичино 
прихватање воље Божије као израз 

слободе; 

 моћи да уочи да је за разлику од Еве, 
Богородица послушала Бога 

 моћи да преприча неке од догаёаја 
из живота Пресвете Богородице и 

повеже их са Богородичиним 

празницима; 

 моћи да преприча библијски опис 
Роёења Христовог; 

 Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

 Богородичини 

празници 

 Роёење Христово 

 Христос је 

Богочовек 

 Крштење Христово 

 Христова чуда 

 Новозаветне 

заповести и Беседа на 

гори 

 Христос – Онај 

који је наш „пут, 

истина и живот“ 

8. Пресвета 

Богородица – 

Благовести 

9. Богородичини 

празници 

12. Крштење 

Христово 

13. Христова чуда 

14. Новозаветне 

заповести и Беседа на 

гори 
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 реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве 

наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким 

чиниоцима извоёења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

нтересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је извор 

знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу. 

 Настава је успешно 

реализована ако је ученик спреман 

да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота. 

  

15. Христос – „пут, 

истина и живот“ 

16. Лазарева Субота 

и Цвети 

17. Тајна Вечера – 

прва Литургија 

18. Страдање 

Христово 

19. Васкрсење 

Христово 

 Кроз Христове заповести 
о љубави и тумачење 

појединих одељака из 

Беседе на гори указати 

ученицима на значај љубави 

према Богу и ближњима. 

 Подстаћи ученике да 
живе по Јеванёељу; 

 Указати ученицима на 
повезаност Тајне Вечере и 

Свете Литургије; 

 Представити ученицма 
догаёаје Страдања и 

Васкрсења Христовог као 

кључне за спасење света и 

човека. 

 моћи да препозна да је Христос 
дошао на свет да сједини Бога и човека 

 моћи да преприча библијски опис 
Христовог Крштења, поста и кушања; 

 моћи да препозна да су Христова 
чуда израз Његове љубави према 

људима; 

 моћи да увиди разлику измеёу 
старозаветног закона и новозаветних 

заповести о љубави; 

 бити подстакнут да прихвати Христа 
за свој животни узор; 

 моћи да преприча догаёаје 
Васкрсења Лазаревог и Уласка у 

Јерусалим; 

 моћи да увиди контрадикторност 
измеёу очекивања јеврејског народа 

спрам Христове личности; 

 моћи да хронолошки наведе догаёаје 
Страсне седмице; 

 моћи да преприча библијски опис 
Тајне Вечере и у приносу хлеба и вина 

препозна Свету Литургију; 

 моћи да преприча библијски опис 
Христовог Страдања и Васкрсења 

 моћи да кроз тумачење тропара 
Христовог Васкрсења препозна да је 

Христос победио смрт и омогућио 

свима васкрсење из мртвих; 

 Лазарева Субота и 

Цвети 

 Тајна Вечера – прва 

Литургија 

 Страдање Христово 

 Васкрсење 

Христово 
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V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 
20. Вазнесење и 

Педесетница 

21. Црква у 

Јерусалиму 

22. Павле – апостол 

незнабожаца 

23. Прогони 

хришћана 

24. Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

 Објаснити ученицима 
значај догаёаја Вазнесења и 

Педесетнице; 

 Упознати ученике са 
мисионарском 

делатношћу светих 

апостола; 

 Упознати ученике са 
особеностима сведочења 

вере у раној Цркви; 

 Указати ученицима на 
узроке гоњења хришћана; 

 Подстаћи ученике на 
толеранцију према 

припадницима других 

вероисповести. 

 моћи да преприча догаёаје 

Вазнесења и Педесетнице;

 моћи да каже да је силаском Духа 

Светог на апостоле роёена Црква 

Христова;

 моћи да именује неколико светих 

апостола и наведе неке од догаёаја из 

њиховог живота;

 моћи да уочи да су у Римском 

царству хришћани били гоњени и 

наведе неке од примера мучеништва;

 моћи да објасни значај доношења 

Миланског едикта;

 моћи да усвоји вредност 

толеранције меёу људима различитих 

верских убеёења;

 моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 6. разреду.

 Вазнесење и 
Педесетница 

 Заједница у 
Јерусалиму, према 

извештају из Дела 

апосолских 

 Мисионарско дело 

светог апостола Павла 

 Гоњења Цркве 

 Свети цар 
Константин и крштење 

царства 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 
 

 Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 
 

 Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Припрема света за долазак Сина 

Божијег – 5 

Увод у Нови Завет – 5 Богочовек 

Исус Христос – 16 Црква Духа 

Светога – 7 

Евалуација – 1+1 
 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Граёанско васпитање 



6.14. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставе и учења граёанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 

граёанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности 

Компетенције  које  развија : 

Компетенција за учење -Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Комуникација - Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.  

Сарадња - доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.  

Компетенција за учење - Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје.  

Естетичка компетенција - Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 

пољима свог деловања. 

Комуникација - Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин 

Одговоран однос према околини - Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, 

могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

 разликује жеље од потреба и наведе примере везе 
измеёу потреба и људских права  

 препозна своје потребе,као и потребе других и да их 
уважава   штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права  

 учествује у доношењу правила рада групе и поштује  их   
наводи примере и показатеље остварености и кршења 

дечијих права   

 наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права   
поштује права и потребе ученика који су у инклузији у 

његовом одељењу/школи  препозна ситуације кршења 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

(ПРАВА 

ДЕТЕТА) 

 

 

 Упознавање основних елемената 
програма Права и одговорности   

 Моја и твоја права – наша су права  

 Права и одговорности  
 Посебна група права: слобода да и 
припадајуће одговорности  

 Посебна група права: заштита од и 
припадајуће одговорности   

 Право на очување личног, породичног, 
националног, културног и верског 

идентитета и припадајуће одговорности  

 Право на квалитетно образовање и 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски 

језик 
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својих права и права других  идентификује кршење 

људских права н апримеру неког историјског догаёаја 

 препозна одговорност одраслих у заштити права деце 

 објасни улогу појединца и група у  заштити дечијих  
 реално процени сопствену одговорност  у ситуацији 
кршења нечијих права и зна коме да се обрати за помоћ 

једнаке могућности за све и припадајуће 

одговорности  

 Инклузивно образовање - квалитетно 
образовање за све  

 поштује правила одељенске заједнице и правила на 
нивоу школе 

 поступа у складу са моралним вредностима граёанског 
друштва  

 искаже свој став о значају правила у функционисању 
заједнице  

 понаша се у складу са правилима и дужностима у 
школи  

 наводи начине демократског одлучивања 

Д
Е

М
О

К
Р

А
Т

 С
К

О
 

Д
Р

У
Ш

Т
В

О
 (

Ш
К

О
Л

А
 К

А
О

 

З
А

Ј
Е

Д
Н

И
Ц

А
 )

 

 

 Демократско друштво – појам, карактеристике  

 Граёанин  
 Дете као граёанин  
 Процедуре којима се регулише живот у заједници: ко је 

овлашћен да доноси колективне одлуке и на основу којих 

процедура  

 Власт   
 Нивои и гране власти  
 Лествица партиципације ученика у школи: 
манипулација, декоративна употреба, симболичка 

употреба, стварна партиципација  

Партиципација ученика на нивоу одељења и школе 

 поштује правила одељенске заједнице и правила на 
нивоу школе 

 поступа у складу са моралним вредностима граёанског 
друштва  

 искаже свој став о значају правила у функционисању 
заједнице  

 понаша се у складу са правилима и дужностима у 
школи  

 наводи начине демократског одлучивања 

 

П
Р

О
Ц

Е
С

И
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 С
А

В
Р

Е
М

Е
Н

О
М

 

Д
Р

У
Ш

Т
В

У
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У
П

О
Т

Р
Е

Б
А
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З
Л
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У
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О

Т
Р

Е
Б

А
 

И
Н

Т
Е

Р
Н

Е
Т

А
 И
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О

Б
И

Л
Н

И
Х

 

Т
Е

Л
Е

Ф
О

Н
А

 

 

 Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона  
 Шта је дозвољено, а шта није на интернету  

 Утицаја друштвених мрежа на мишљење и деловање 
појединца  

 Опасности у коришћењу интернета и мобилног 

телефона   

 Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима 
детета  

 Карактеристике и последице дигиталног насиља  
 Седам златних правила за сигурно четовање и 
коришћење СМС порука  Реаговање у ситуацијама 

дигиталног насиља 

Одговорности ученика и школе 
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 препозна и анализира сличности и разлике измеёу 
ученика у групи  

 прихвата друге ученике и уважава њихову различитост 
 Проналази примере моралних поступака у књижевним 
делима које чита,у медијима и усвакодневном животу  

 наводи примере из вакодневног живота 
предрасуда,стереотипа, дискриминације,нетолеранцијепо 

различитим основама 

 проналази примере нетолеранције и дискриминације у 
књижевним делима која чита 

 у медијима проналази примере предрасуда,стереотипа, 
дискриминације,нетолеранцијепо различитим основама и 

критички их анализира 

 препозна и објасни врсте насиља 
 прави разлику измеёу безбедног и небезбедног 
понашања на друштвеним мрежама 

 заштити од дигиталног насиља  
 анализира сукоб из различитих углова (препознаје 
потребе учесника сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за свестране у сукобу 

 аргументује предности конструктивног начина 
решавања сукоба 

Г
Р

А
Ђ

А
Н

С
К

И
 А

К
Т

И
В

И
З

А
М

 

 

 Шта су ставови, на чему се заснивају и 

каква је њихова веза са понашањем  

 Избор теме, узорка и инструмента 
истраживања.   

 Спровоёење истраживања.  
 Обрада података.  
 Тумачење резултата.  
 Припрема и презентација добијених 

резултата.  Евалуација истраживања 

 

 

Начин остваривања програма :  

 Просторно, садржајно и методичко прилагоёавање наставног програма (размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагоёавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих задатака...)   

 Већа индивидуализација наставе;  

 Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;  

 Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

 и све друго што ће се применити у складу са конкретним ситуацијама. 
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6.15. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуни-кацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеёу. 

Компетенције које развија:   

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад с подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  

5. Решавање проблема  

6. Сарадња  

7. Одговорно учешће у демократском друштву  

8. Одговоран однос према здрављу  

9. Одговоран однос према околини  

10. Естетичка компетенција 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

разуме краће текстове који се односе на поздрављање, 

представљање и тражење/ давање информација личне 

природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 

користећи једноставна језичка средства; 

– постави и одговори на једноставна питања личне 

природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти информације о 

себи и другима; 

– разуме једноставан опис особа, биљака, животиња, 

предмета, појaва или места; 

– опише карактеристике бића, предмета, појава и места 

користећи једноставна језичка средства; 

– разуме једноставне предлоге и одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или одговарајуће 

оправдање; 

– разуме једноставне молбе и захтеве и реагује на њих; 

Школа, 

школски 

живот, 

школски 

систем, 

образовање 

и васпитање. 

18 

Здравствуй/те! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут 

Елена. Как твоя фамилия?Моя фамилия Петров. 

Ты откуда? Я из Москвы, а ты? Я из Сербии, из Белграда. 

Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Я родился /родилась 17 

марта. 

На какой улице ты живѐшь? Я живу на улице Школьная, 

дом 13, квартира 11. На каком этаже? На втором. 

У тебя есть имейл? 

Это моя семья – маму зовут Мария, папу Виктор, сестру 

Ирина, а брата Иван. 

В каком классе ты учишься? Как зовут твою 

учительницу? Мою учительницу зовут Анна Ивановна. 

Это мой друг Саша, а это 

моя подруга Лена, они мои одноклассники. 

Какие школьные предметы ты любишь? Ты занимаешься 

спортом? Я занимаюсь футболом, тренируюсь три раза в 

неделю. 

Пока! 

Презент повратних глагола: учиться, заниматься, 

Спрски 

језик 

Историја 

Географија 

Граёанско 

васпитање 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Породица и 

уже 

друштвено 

окружење 

(пријатељи, 

комшије, 

наставници 

итд.). 

9 

Обичаји и 

традиција,фо

лклор, 

14 
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– упути једноставне молбе и захтеве; 

– затражи и пружи кратко обавештење; 

– захвали се и извини се користећи једноставна језичка 

средства; 

– саопшти кратку поруку којом се захваљује; 

– разуме и следи једноставна упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота; 

– даје једноставна упутства из домена свакодневног 

живота и личних интересовања; 

– разуме честитку и одговори на њу; 

– упути пригодну честитку; 

– разуме једноставне текстове у којима се описују 

сталне, уобичајене и тренутне радње; 

– размени информације које се односе на опис догаёаја 

и радњи у садашњости; 

– опише сталне, уобичајене и тренутне догаёаје/ 

активности користећи неколико везаних исказа; 

– разуме краће текстове у којима се описују догаёаји у 

прошлости; 

– размени информације у вези са догаёајима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних исказа догаёај из 

прошлости; 

– разуме планове и намере и реагује на њих; 

– размени једноставне исказе у вези са својим и туёим 

плановима и намерама; 

– саопшти шта он/она или неко други планира, 

намерава; 

– разуме свакодневне изразе у вези са непосредним и 

конкретним жељама, потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази основне жеље, потребе, осете и осећања 

користећи једноставна језичка средства; 

– разуме једноставна питања која се односе на положај 

прославе 

(роёендани, 

празници). 

Презент глагола са суфиксом -ОВА-, -ЕВА-: рисовать, 

танцевать, тренироваться. 

Презент глагола жить. 

Конструкције за изражавање посесивности личним 

заменицама: 

Он высокий и стройный. У него/неѐ голубые глаза и 

светлые волосы. Какой у тебя рост? Какие у тебя глаза?А 

у твоей подруги? 

Что надела Лена? Она надела зелѐную юбку, блузку в 

полоску и чѐрный свитер. 

Моя сестра маленькая – моложе меня на 3 года, но умная 

и трудолюбивая. 

У меня котѐнок, маленький, белый, пушистый. 

Моя родина – Сербия. Белград столица Сербии, он 

меньше Москвы. В нѐм много достопримечательностей. 

Москва – столица России. Санкт-Петербург − северная 

столица России. 

Придеви. Род, број и слагање с именицама. 

Присвојне заменице: мой, твой, наш, ваш, их. Слагање с 

именицама. 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ген (у меня, 

у тебя, у него, у неѐ, у нас, у вас, у них). 

Прост компаратив фреквентних придева/прилога: больше, 

меньше, лучше, моложе, старше. 

Неконгруентни атрибут изражен акузативом са предлогом 

в: блузка в полоску. 

Прошло време фреквентних глагола. 

Я хочу пригласить тебя на Новый год/вечеринку. 

Вечеринка у меня дома. Папа, разреши нам пригласить 

всех однклассников! Ну, ладно, пусть все придут. 

У меня к тебе просьба. 

Спасибо за приглашение, я обязательно приду. Завтра, к 

сожалению не смогу. Извини, но я не смогу прийти. День 

рождения, к 

сожалению, без меня. 

Давай играть в баскетбол! Поиграем вместе? Пусть Саша 

играет в футбол. 

Путовања 8 

Мода и 

облачење. 
7 

Уметност 

(нарочито 

модерна 

књижевност 

за младе; 

савремена 

музика). 

12 

Живи свет 4 
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предмета и бића у простору и правац кретања, и 

одговори на њих; 

– разуме обавештења о положају предмета и бића у 

простору и правцу кретања; 

- опише специфичније просторне односе и величине 

једноставним, везаним исказима; 

– разуме једноставна обавештења о хронолошком 

времену и метеоролошким приликама; 

– тражи и даје информације о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама користећи једноставна 

језичка средства; 

– опише дневни/недељни распоред активности; 

– разуме једноставне изразе који се односе на 

поседовање и припадност; 

– формулише једноставне исказе који се односе на 

поседовање и припадност; 

– пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто; 

– разуме једноставне исказе који се односе на 

описивање интересовања, изражавање допадања и 

недопадања и реагује на њих; 

– опише своја и туёа интересовања и изрази допадање и 

недопадање уз једноставно образложење; 

– разуме једноставне изразе који се односе на количину 

нечега; 

– пита и саопшти колико нечега има/нема, користећи 

једноставна језичка средства; 

– пита/каже/израчуна колико нешто кошта; 

– састави списак за куповину; 

– на једноставан начин затражи артикле у продавници и 

наручи јело и/или пиће у ресторану; 

– изрази количину у најшире заступљеним мерама 

(грами, килограми...). 

Давай пойдѐм в кино завтра! Где встречаемся? Около 

метро. Во сколько? В пять. Он согласен (согласна; 

согласны). Они не 

против? 

Заповедни начин: прво лице множине (с речцом давай и 

без ње): Поиграем вместе! Давай поиграем вместе! Давай 

играть вместе!; треће лице једнине/множине: Пусть Саша 

играет! 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Предлошко-падежне конструкције (у, около, без+ген.; 

к+дат; в, на +акуз; с, за+инстр; на+лок). 

Модалне конструкције (личне и безличне): мне надо; я 

должен/должна. 

 

Тебе помочь? Нет, спасибо. Да, пожалуйста. Что тебе 

нужно? 

Тебе нужна ручка? Нет, у меня есть. 

Ты хочешь апельсин? Хочу, спасибо. 

Здесь можно фотографировать? 

Передай, пожалуйста, соль. Конечно, вот она. Спасибо 

огромное! Не за что. Ничего. 

Извини(те), можно вопрос? 

Садашње време глагола хотеть. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

 

Переведи и сравни! Обрати внимание! 

Обведи кружком букву правильного ответа. 

Составь предложения! Постарайтесь угадать! 

Прочитай стихи! 

Закрой глаза! 

Расскажи о себе! 

Пропусти один ход! Иди два хода вперѐд/назад. 

Возьми яблоко, нарежь его на ломтики! Налей воду в 

кастрюлю! Свари пельмени! 

По газонам не ходить! В обуви не входить! 

Осторожно! Двери закрываются! 
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Заповедни начин 

 

С праздником! 

Поздравляю тебя с днѐм рождения! Желаю тебе здоровья, 

счастья и удачи! Всего хорошего! 

С Новым годом, с новым счастьем! 

С Рождеством! Счастливо! Тебе/вам тоже всего 

хорошего. 

Поздравляю с успехом! 

С приездом! Добро пожаловать! 

С Днѐм победы! С Восьмым марта! 

Спасибо тебе за твою любовь. Целую тебя крепко! 

Садашње и прошло време глагола. 

Глаголи хотеть, желать/пожелать кому что, поздравить 

(кого с чем). 

 

Я живу на втором этаже. Ты живѐшь в одноэтажном или 

многоэтажном доме? 

У меня брат и сестра. Они не ходят в школу. 

Что ты делаешь по воскресеньям? Во сколько ты 

ложишься спать вечером? 

У него в комнате беспорядок. 

Они сейчас завтракают. Что ты обычно ешь на завтрак? 

Обычно я в школу езжу на автобусе. 

Каждый день я хожу на тренировки по баскетболу. После 

школы я гуляю с собакой. 

Я хорошо знаю математику. 

Он умеет играть на гитаре? 

Ты можешь позвонить мне сегодня вечером? Я позвоню 

тебе после ужина. 

Когда и где мы встретимся? 

Папа стоит в пробке. 

Я хорошо плаваю. 

Моя маленькая сестрѐнка ещѐ не ходит. 

Мы едем на экскурсию! Не могу дождаться! 

Глаголи кретања (садашње време): идти/ходить, 

ехать/ездить, лететь/летать, плыть/плавать. 
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Будуће време. 

Прилози за време: утром, днѐм, вечером, ночью, весной, 

осенью. 

Садашње време глагола есть и пить 

 

Как ты провѐл свои летние/зимние каникулы? Как ты 

провѐл выходные? Что ты выучил на уроках русского 

языка? 

Где ты был в прошлую среду в пять часов? Я был дома. 

Ты смотрела вчера фильм? Во сколько начался фильм? Я 

не смотрел телевизор вчера. 

Ты ездил к бабушке? 

По телевизору показывали мой любимый сериал. 

В пять лет я умел плавать. 

Мы побежали к реке. 

Сегодня утром дедушка носил дрова в сарай. 

Я привѐз из Москвы книгу для тебя. 

Пушкин родился в Москве. 

Прошло време фреквентних повратних и неповратних 

глагола. 

Прилози за време: вчера, сегодня, утром, вечером, 

ночью... 

Глаголи кретања (прошло време): 

идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, плыть/плавать, 

бежать/бегать, нести/носить, вести/водить, везти/возить. 

Префиксални глаголи кретања. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

 

Кем ты станешь? Я стану лѐтчиком. А ты кем хочешь 

стать? Я хочу стать учительницей. Мой брат хочет быть 

программистом. 

Сегодня вечером мои родители идут в гости. 

После обеда я напишу домашнее задание. 

Завтра мы пойдѐм к бабушке в гости. 

У нас завтра контрольная работа по русскому языку. 

Будуће време. 

Будуће време глагола быть и стать. 
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Конструкције стать,быть + инстр. 

Неконгруентни атрибут изражен дативом с предлогом по: 

контрольная по физике, специалист по математике. 

Садашње време у значењу будућег. 

 

Мне холодно/жарко. 

Мне хочется есть/пить. 

Надень куртку! Сними капюшон! 

Как ты себя чувствуешь? Плохо. У меня болит голова. 

Как ты? Хорошо, спасибо. 

Налей мне воды, пожалуйста! Сделай мне бутерброд, 

пожалуйста, так есть хочется! 

Хочешь пойти к Борису? Конечно, хочу. 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична употреба: мне хочется). 

Заповедни начин глагола есть и пить. 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

 

Где книжный магазин? Рядом с нашей школой. 

Где окно? На стене. Где рюкзак? Под столом. Где 

картина? Над доской. Слева от шкафа – доска. 

Мой дом двухэтажный. Моя квартира трѐхкомнатная. 

Моя комната небольшая. Слева от двери, у окна, стоит 

письменный 

стол. Посередине комнаты маленький диван со столиком. 

В углу стоит моя кровать. 

Под моим окном растѐт большая липа. 

У моего дедушки в деревне красивая дача. Его дача 

больше дачи его брата. 

Генитив, инструментал, локатив с предлозима. 

Компаративи больше, меньше. 

Слагање придева с именицама. 

Который час? Сколько времени? 

Когда начинается первый урок? В полдевятого. 

Когда у тебя тренировки по плаванию? По понедельникам 

и четвергам. Во сколько? В котором часу? В пять часов. 
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Сколько в классе девочек, а сколько мальчиков? 

Я родилась шестого февраля. 

Какая погода? Холодно. Снег идѐт. Жарко и душно на 

улице. 

Какое сегодня число? Первое апреля. 

Какого числа начинается чемпионат по футболу? 

Двадцатого апреля. Когда начинается матч? В три часа по 

московскому 

времени. 

Основни бројеви до 1000. 

Облици час, часа, часов уз основне бројеве. 

Редни бројеви. 

Слагање редног броја с именицом у роду, броју и падежу 

(двадцатое апреля, двадцатого апреля). 

Безличне реченице с предикативима (мне жарко, на улице 

холодно). 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Упитне заменице и прилози. 

 

У меня есть собака. Мою собаку зовут Бобик. Это твоя 

собака? Нет, не моя. Это собака моего друга. Да, моя. 

У меня нет мобильника. 

У кого есть сестра/брат? 

У моей мамы светлые волосы. 

У них в голове только компьютеры. 

У неѐ много книг. 

Это дом бабушки. Это наша школа. 

Это мой город/моя страна. 

Чей это рюкзак? 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. 

личних заменица и именица (у меня, у мамы); именица + 

именица у генитиву 

(дом папы). 

Општа негација (нет и не). 

Посебна негација (Не моя собака). 

Присвојне заменице. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 
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Упитно-присвојна заменица Чей? 

 

У тебя есть хобби? Какое у тебя хобби?В свободное время 

я занимаюсь спортом. 

Она занимается в музыкальной школе. 

Я играю в волейбол. 

Я интересуюсь фигурным катанием и футболом. Я 

интересуюсь историей и культурой Сербии. 

Мне не нравястя зимние виды спорта. Люблю кататься на 

санках. Не люблю кататься на лыжах. 

Мне нравится российская рок и поп-музыка. 

Чем ты интересуешься? 

Глаголи заниматься, интересоваться чем. 

Безлична употреба глагола нравиться. 

Упитни искази без упитне речи. 

 

Сколько мальчиков, сколько девочек в классе? В классе 

12 мальчиков и 15 девочек. 

Сколько тебе лет? Мне 15 лет. А твоей подруге? 

У нас в библиотеке мало книг. 

Нет, молока нет, но кефир есть. 

Там несколько яблок. 

Сколько стоит клубника? 150 рублей за килограмм. 

Список покупок продуктов: килограмм муки, два 

килограмма сахара, 300 грамм ветчины, 200 грамм сыра, 2 

пакета молока. 

Мне, пожалуйста, борщ и котлету. А мне суп и макароны 

с сыром. Пожалуйста, я хочу заказать кофе и 

апельсиновый сок. А мне, пожалуйста, компот. Сколько с 

нас? С вас 300 рублей. 

Упитне заменице и прилози. 

Основни бројеви до 1000. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

Заповедни начин фреквентних глагола. 

Заменички бројеви сколько, несколько и прилошки 

бројеви много, мало +генитив множине именица 

(несколько яблок). 
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Начин остваривања програма :  

Слушање и читање краћих, једноставних текстова који се односе на поздрављање, представљање и тражење/ давање информација личне 

природе; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање комуникације; усмено и писано давање информације о себи и 

другима; усмено и писано тражење информације о другима. 

Слушање и читање једноставних описа бића, предмета, појава и места; усмено и писано описивање бића, предмета, појава и места. 

Слушање и читање једноставних описа бића, предмета, појава и места; усмено и писано описивање бића, предмета, појава и места. 

 

Слушање и читање једноставних текстова који садрже предлоге; усмено и писано договарање око предлога за учешће у заједничкој 

активности; писање позива за заједничку активност (нпр. Прославу роёендана, спортску активност и сл.); прихватање/одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања. 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нуди/тражи помоћ, услуга, обавештење или се изражава жеља, извињење, 

захвалност; усмено и писано тражење и давање обавештења; усмено иписано упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу; усмено и 

писано изражавање захвалности и извињења. 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за наставну активност, за компјутерску или обичну игру, за 

употребу апарата/апликација, рецепт за прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без ње; усмено давање једноставних упутстава уз 

адекватнугестикулацију или без ње; писано давање једноставних упутстава. 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се честитају празници, роёендани и значајни догаёаји или се изражава жаљење; 

реаговање на упућену честитку у усменом и писаном облику; упућивање пригодних честитки у усменом и писаном облику. 

Слушање и читање описа у вези са сталним, уобичајеним и тренутним догаёајима, активностима и способностима; тражење и давање 

информација о сталним, уобичајеним и тренутним догаёајима, активностима и способностима, у усменом и писаном облику; усмено и писано 

давање краћих описа о сталним, уобичајеним и тренутним догаёајима, активностима и способностима. 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се описују догаёаји и активности у прошлости; усмено и писано описивање догаёаја 

и активности у прошлости. 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова у вези са плановима и намерама; усмено и писано договарање о планираним 

активностима. 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и осећањима; усмено и писано договарање у вези са задовољавањем потреба; 

усмено и писано исказивање интересовања за туёа осећања; усмено и писано исказивање својих осећања и реаговање на туёа. 
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Слушање и читање краћих и једноставних текстова у вези са просторним односима и величинама уз визуелну подршку или без ње; 

усмено и писано размењивање информација у вези са просторним односима и величинама; усмено и писано описивање просторних односа и 

величина. 

Слушање и читање једноставних текстова у вези са хронолошким временом, метеоролошким приликама и климатским условима; усмено 

и писано тражење и давање информација о времену дешавањанеке активности, метеоролошким приликама и климатским условима. 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се саопштава шта неко има/нема или чије је нешто; тражење и давање информација у 

вези са поседовањем и припадањем. 

Слушање и читање једноставних текстова у вези с нечијим интересовањима, хобијима, активностима и стварима које му/јој се свиёају/не 

свиёају; размена информација у вези са својим и туёим интересовањима, хобијима, активностима и стварима које му/јој се допадају/не 

допадају; усмено и писано описивање интересовања, хобија,активности и ствари које му/јој се допадају/не допадају. 

Слушање и читање једноставних текстова који говоре о количини нечега; усмено и писано постављање питања и давање одговора увези 

са количином; слушање и читање текстова на теме куповине и поруџбине у ресторану; играње улога ради симулације ситуација у којима се 

нешто купује, наручује; писање списка за куповину; размена информација о ценама производа и рачунање цена; изражавање количине у 

мерама 
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6.16. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 Искуства у раду одељењске заједнице из претходне школске 
године 

 Бирамо руководство одељењске заједнице (председник, 
благајник, хигијеничар...) 

 Улога школе у екосистему 

 Образовање у функцији заштите животне средине 
 Дружење и забава ученика (роёендани у овом  месецу, 

израда честитки, цртежа...) 

 Насиље. Облици насиља. 
 Последице насиља. 
 Протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама 

 Уреёујемо своју учионицу (цвеће, зидне слике...) 
 Дружење и забава ученика (роёендани у овом месецу, 

израда честитки, цртежа...) 

 Ризично понашање у дечјем узрасту 

 Алкохолизам. Фазе развоја и заблуде о алкохолу. 
 Алкохолизам и последице конзумирања. 
 Васпитање за одржавање личне хигијене 
 Дружење и забава ученика (роёендани у овом месецу, 

израда честитки, цртежа...) 

 Подршка другима 
 Анализа успеха постигнутог на крају првог полугодишта 

 Пушење и здравље 

 Дружење и забава поводом Нове године (роёендани) и краја 
1. полугодишта 

 Култура рада (радне навике, однос према раду) 
 Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље 

 Контаминација хране 
 Хумани односи меёу половима 
 Раст и развој у пубертету 

 Дружење и забава ученика (роёендани у ова два месеца, 
израда честитки, цртежа...) 

 Како ће нам овог пролећа изгледати школско двориште 
(цвеће, трава, нега...) 

 Ментална хигијена (фактори који утичу на формирање 

личности) . Утицај породице на психосоцијални развој 

детета 

 Социјални притисак вршњака и проблеми понашања 

 Дружење и забава ученика (роёендани у овом месецу, 
израда честитки, цртежа...) 

 Бити воёа и бити воёен 

 Анализа проблема у школи 

 Разговор о екскурзији. Оствареност циљева и задатака. 
Извештаји. Фотографије. Панои. Школски сајт. 

 Злоупотреба и манипулација људским потребама 

 Злоупотреба дроге 

 Превенција наркоманије 
 Дружење и забава ученика (роёендани у овом месецу, 

израда честитки, цртежа...) 

 Бирамо друга/дрзгарицу  одељења 

 Евалуација – сумирамо резултате, крај школске године 
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6.17. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Допунски рад се организује као вид помоћи за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави Српског језика и књижевности не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја и имају потешкоће у савладавању наставног градива. 

На часовима допунске наставе ученицима треба да буде објашњено све оно што је на часовима редовне наставе остало нејасно, а посебну 

пажњу треба посветити појединостима важним за напредовање у учењу.  

Садржаји часова допунске наставе прате наставне јединице часова редовне наставе, број часова по областима усклаёује се са потребама 

ученика, а примарни  циљ је остваривање предвиёених исхода у ученичком знању и напредовање у складу са образовним стандардима ученичких 

постигнућа. Уз наведено, остварују се и васпитни циљеви попут поспешивања неразвијених читалачких навика, развијања љубави према језику и 

књижевности, као и функционални циљеви – развијање запажања, упореёивања и закључивања при усвајању садржаја из језика, појачавање 

радозналости и откривања најважнијих особености приликом изучавања књижевноуметничких текстова; побољшање ученичких способности, радних 

навика и одговорности; помагање слабијим ученицима да постигну задовољавајући успех. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник може да формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад (на пример, група ученика с недовољним знањем одреёених садржаја из граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиёених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим 

проблемима, итд.). 

 
Годишњи фонд часова: 36 часова. 

 
САДРЖАЈИ 

И ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ ЧАСОВА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 
ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 Подела речи по настанку: просте речи 

и творенице; породица речи, уочавање 

корена речи. Саставни делови 

твореница (творбене основе, префикси 

и суфикси). Граматичка основа и 

граматички наставци. 

     (4 часа) 
 

 Подела гласова: самогласници и 

сугласници (прави сугласници и 

сонанти). Подела сугласника по 

звучности и по месту изговора. 

 (3 часа) 

 

- Различити облици 

вежбања усклаёени са 

диференцираним 

захтевима и 

поступцима према 

појединцима или 

мањим групама, 

направљени према 

парцијалном 

заостајању у градиву. 
 

- Обнављање градива. 
 

 

- Достизање 

задовољавајућег 

успеха на редовним 

часовима. 
 

- Побољшање оцена. 
 

- Евалуација мере у 

којој се редовна 

настава ослобаёа 

успореног хода, 

изазваног 

немогућношћу 

Индивидуални 

или 

индивидуализован 

рад у групи 

Дијалошка, 

монолошка, 

текстовна 

 

Континуирано у 

току школске 

године, са 

појачаним 

интензитетом 

после 

наставниковог 

објективног 

сагледавања 

успорености 

рада ученика на 

редовним 
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 Подела речи на слогове; слоготворно 

р. Гласовне промене. 

(6 часова) 
 

 Заменице: неличне именичке 

заменице; придевске заменице. 

(4 часа) 
 

 Граёење и основна значења 

глаголских времена: аорист, 

имперфекат, плусквамперфекат. 

 (3 часа) 
 

 Независне предикатске реченице ‒ 

појам комуникативне функције. 

(2 часа) 

 

 Правописне вежбе. 

(4 часа) 
 

 Лексичко-семантичке вежбе. 

(2 часа) 
 

 Усвајање књижевнотеоријских 

појмова (облици приповедања; лирски 

субјекат – приповедач и др.). 

(2 часа) 
 

 Стилско-изражајна средства. 

(2 часа) 
 

 Анализа књижевноуметничких 

текстова (уочавање основних 

елемената структуре 

књижевноуметничког дела) 

                 (4 часа) 

 

- Посебни наставни 

листићи. 
 

- Посебни домаћи 

задаци, прилагоёени 

индивидуализованом 

раду са ученицима. 

појединаца да прате 

и усвајају наставне 

садржаје и сл. 

 

часовима и уочи 

контролних 

тестова. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Present Simple Tense 

 Present Progressive Tense 

 Разлика измеёу Present Simple I Present Progressive Tense 

 Детерминатори some/any/no 

 Неодреёене заменице somebody, something, somewhere, 

anybody, anything, anywhere, everyone, everything, 

everywhere, no one, nothing, nowhere 

 Заменице (личне, објекатске, присвојне) 

 Присвојни придев 

 Past Simple (глагол to be, правилни и неправилни глаголи) 

 Past Progressive 

 Past Simple vs. Past Progressive (разлике у употреби ова два 

времена) 

 Временске реченице 

 Used to 

 Can/could/may/might 

 Предлози (правац кретања и позиција у простору) 

 Пореёење придева (компаратив, суперлатив, as + adjective + 

as) 

 Нулти кондиционал 

 Future going to/will 

 Први кондиционал 

 Present Perfect Tense 

 Present perfect tense vs Past Simple (разлика у употреби ова 

два времена) 

 Too/enough/one/ones 

 How much/how many 

 Релативне заменице who/which/that 

 Must/have to/should 

 Упитно-одричне фразе 

 Инфинитив 

 All/both/neither/none 

 Present Simple Passive 

 Past Simple Passive 

 Вокабулар: 

чланови породице 

- дневне активности 

- намештај 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- места у граду 

- транспорт 

- свет природе 

- животиње 

- одећа и аксесоар 

- спорт 

- храна и пиће 

- музика, филм, ТВ 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ допунске наставе је разумевање историјског простора и времена, узрока,повод и исхода историјских догаёаја, као и токова одреёених 

историјских појава. 

Задаци су развијање националног, европског и светског идентитета и духа  толеранције код ученика; разумевање основних одлика феудалног 

друштва; ; стицање знања о најзначајнијим личностима које су обележиле средњи век; упознавање са културним достигнућима средњег века; 

стицање знања улогом религије у средњем веку; упознавање са националномисторијом средњег века и стицање знања о најважнијим 

личностима националне историје; стицање знања о процесу формирања српске средњовековне државе и културним достигнућима Срба. 

Садржаји: Велика сеоба народа, Византијско царство, Јужни Словени, Немањићи, Србија у позном средњем веку. 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

Теме : 

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

 2. Коришћење основних јединица за дужину и време  

3. Мерење дужине и времена  

4. Коришћење јединице за брзину  

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

6. Израчунавање средње брзине, преёеног пута или времена  

7. Препознавање гравитационе силе и силе трења која делује натело  

8. Препознавање смера деловања електричне и магнетне силе  

9. Коришћење основних јединица за дужину, површину, запремину  

10. Одреёивање густине тела  

11. Одреёивање притиска , Разумевање принципа спојених судова 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

 

Тема  

 

Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма  

УВОД    

Да ученици упознају основне појмове о 

природном систему животиња 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагоёавање задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или делова одреёених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 П
Р
А
Ж
И
В
О
Т
И
Њ
Е
  

 

 

Да  ученици  упознају, начин живота, 

граёу, разноврсност, 

праживотиња; 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагоёавање задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или делова одреёених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 
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Ц
А
Р
С
Т
В
О
 Ж

И
В
О
Т
И
Њ
А
  
  
  

 

-упознају начин живота, спољашњу граёу 

и основе унутрашње граёе, разноврсност  

сунёера, дупљара, црва, 

мекушаца,зглавкара,бодљокожаца,риба, 

водоземаца, гмизаваца, птица и сисара 

-упознају болести које изазивају или 

преносе животиње 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагоёавање задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или делова одреёених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

 

У
Г
Р
О
Ж
Е
Н
О
С
Т
  
И
 

З
А
Ш
Т
И
Т
А
 

Ж
И
В
О
Т
И
Њ
А
  
  
  
  

 

   

 

 

•да ученици  схвате значај одговорног 

односа према животињама; 

 

 

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагоёавање задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или делова одреёених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 

У
В
О
Д
 У
 Е
В
О
Л
У
Ц
И
ЈУ
 

Ж
И
В
О
Г
 С
В
Е
Т
А
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 -да ученици разумеју еволуцију живог 

света  

Облици рада: .Индивидуални рад, рад у пару. 

(Прилагоёавање задатака према индивидуалним способностима 

ученика у виду радних листића, или делова одреёених целина из  

наставних садржаја) 

 Методе рада. 

 вербално-текстуално 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-учење путем открића 

Наставна средстава:уџбеник,радни листови 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 
знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног 
градива. 

НАПОМЕНА-Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању 

предвиёеним програмским садржајима. 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Допунска настава се реализује са по једним часом недељно. Њу похаёају ученици који у редовној настави нису б успели да савладају 

градиво.Час допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм 

Физике у шестом разреду. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физике и друге природне науке, могу се организовати кроз разне 

секције. 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у васпитно-образовном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Кретање 3 

Ученик: треба да посматра кретање 

тела, уз помоћ наставника изведе 

закључак, уради просте задатке и 

дискутује решења 

-индивидуални рад  
-фронтални рад 

Ученик треба да: стекне представу; 

препозна величине које карактеришу 

кретање; зна шта је брзина и која је њена 

мерна јединица 

Сила 2 

Ученик: треба да посматра различита 

деловања измеёу тела и уз помоћ 

наставника доёе до закључка 

-индивидуални рад  
-фронтални рад 

Ученик треба да на основу узајамног 

деловања тела схвати силу као меру 

узајамног деловања, која се мери 

динамометром и зна њену мерну 

јединицу 

Мерење 2 

Ученик: посматра разна мерила и 

инструменте; уз помоћ наставника мери 

неке физичке величине; записује и 

-индивидуални рад  
-фронтални рад 

Ученик треба да: научи мерење физичких 

величина: дужине, времена и запремине; 

зна уреёаје за њихово мерење и њихове 
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изводи закњучак мерне јединице 

Маса и густина 3 

Ученик: посматра уз помоћ наставника, 

уочава, врши мерење, записује, 

закључује  
 и решава једноставне задатке 

-индивидуални рад  
-фронтални рад 

Ученик треба да: добије преставу о маси; 

зна уреёај за мерење масе и њене мерне 

јединице; уме да израчуна густину и зна 

мерну јединицу густине 

Притисак 2 

Ученик: посматра, уз помоћ наставника 

наводи примере за притисак, решава 

једноставне задатке 

-индивидуални рад  
-фронтални рад 

Ученик треба да: зна да израчуна 

притисак и да зна његову мерну 

јединицу; зна Паскалов закон; зна шта је 

атмосферски и хидростатички притисак 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ИНФОРМАТИКА 

Допунски рад се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  разумевања, препознавања и 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује 

допунски рад.Такоёе бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

Активности ученика у образовно-васпитном раду :  

- примењује претходно стечена знања;  

- уочава на примерима; 

- упореёује; 

-уз помоћ наставника решава тестове, чита, анализира, интерпретира, слуша, разговара, пише, прикупља материјал(са интернета), прави паное,уреёује 

кабинет, истражује, открива релације и изражава их,упореёује,уочава 

Активности наставника у  образовно-васпитном раду:  

- Презентује наставне садржаје; 

- Подстиче на закључивање; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише  стваралачки однос 

-Усмерава ученика 

-Подстиче на размишљање 

-Развија код ученика аналитичко,синтетичко, индуктивно,дедуктивно мишљење 

-Наводи на размишљање  

- Прилагоёава методе способностима ученика,  поставља  проблем 

 



517 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова допунске наставе по темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 2 

2. Саобраћај 10 

3. Техничка и дигитална писменост 6 

4. Ресурси и производња 14 

5. Конструкторско моделовање 6 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ : Савладавање основних комуникативних израза и владање основним граматичким правилима ,као и њихова примена. 

ТЕМА 

1. Добро пожаловать в Россию 

 2. Наша школа  

3. Праздники в России  

4. Свободное время 

5. Ура, у нас каникулы!  

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

Уметь втречать и провожать гостей  

-Сказать немного о России. Рећи нешто о Русији. 

- Промена глагола по лицима.  

- Глаголи бавити се  и интересовати се.- Глаголи кретања идти/ехать, ходить/ езжать 

-Сказать где ты учишься и какое твоѐ расписание уроков.Распоред часова. 

 -Когда у тебя день рождения и какие праздники отмечаются в твоей семье 

 -Как ты проводишь своѐ свободное время и какую музыку ты любишь ?  

- Как ты проводишь свои каникулы?- Како проводиш распуст? 

 

 Ако ученици нису довољно савладали градиво,онда ће бити додатно раёено са њима . Радићемо на оним темама које нису довољнојасне. 

  



519 

6.18. ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

За додатни рад се опредељују даровити ученици натпросечних способности и посебних интересовања за наставу Српског језика и књижевности. 

Програм додатне наставе ствара се на основу плана и програма редовне наставе и у договору са ученицима, а заснива се на предвиёеним исходима 

и напредном нивоу образовних стандарда ученичких постигнућа. Подразумева проширивање знања из области граматике, правописа, ортоепије, 

језичке културе и књижевности. План рада додатне наставе усклаёен је са припремом ученика за Такмичење из српског језика и језичке културе, а 

такоёе часови додатне наставе могу бити и могућност да ученици сами осмисле неке занимљиве садржаје и представе их на начин другачији од 

редовне наставе, што би подразумевало самосталан истраживачки рад, примену различитих метода и интерактивнији приступ.  

Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, првенствено 

оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика и омогућавају развој њихове креативности, логичког и критичког мишљења. 

Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже раду појединца или групе – упућује и усмерава, помаже да се доёе до 

правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији и ближи него у редовној 

настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. Ангажоване ученике треба постепено уводити у све области којима се бави настава Српског 

језика и књижевности, треба их стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за градски и окружни ранг такмичења) и 

треба их мотивисати за континуиран рад и у наредним разредима. 
 

Годишњи фонд часова: 36 часова. 

САДРЖАЈИ 

И ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ ЧАСОВА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 

ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Граматика (врсте гласова; 

гласовне промене; творба речи; 

именичке и придевске 

заменице; глаголски облици) 

(16 часова) 

 Правопис (4 часа) 

 Језичка култура(лексичко-

семантичке, стилске вежбе) 

(4 часа) 

 Књижевнотеоријски појмови 

(4 часа) 

 Анализа тестова са такмичења 

(8 часова) 

 

- Проблемско истраживање. 
 

- Индивидуални приступ. 
 

- Представљање језика као 

система са подсистемима. 
 

- Сарадничко учење. 
 

- Решавање недоумица на 

питањима које обухватају 

тестови са општинског и 

окружног нивоа такмичења. 

 

- Самовредновање. 

 

- Провера 

ученичког знања 

кроз учествовање 

и остваривање 

резултата на 

такмичењима. 

 

Групни или 

индивидуални 

Дијалошка, 

стваралачки 

(продуктивни) 

вид 

монолошке 

методе,  

текстовна 

метода 

 

Додатна настава се 

одржава 

континуирано током 

школске године, са 

појачањем 

интензитета у току 

припрема за 

такмичење из 

српског језика и 

језичке културе. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Present Simple Tense 

 Present Progressive Tense 

 Разлика измеёу Present Simple I Present Progressive Tense 

 Детерминатори some/any/no 

 Неодреёене заменице somebody, something, somewhere, 

anybody, anything, anywhere, everyone, everything, 

everywhere, no one, nothing, nowhere 

 Заменице (личне, објекатске, присвојне) 

 Присвојни придев 

 Past Simple (глагол to be, правилни и неправилни глаголи) 

 Past Progressive 

 Past Simple vs. Past Progressive (разлике у употреби ова два 

времена) 

 Временске реченице 

 Used to 

 Can/could/may/might 

 Предлози (правац кретања и позиција у простору) 

 Пореёење придева (компаратив, суперлатив, as + adjective + 

as) 

 Нулти кондиционал 

 Фразални глагол look (look for, look up, look forward, look 

after, …) 

 Future going to/will 

 Први кондиционал 

 Present Perfect Tense 

 Present perfect tense vs Past Simple (разлика у употреби ова 

два времена) 

 Too/enough/one/ones 

 How much/how many 

 Релативне заменице who/which/that 

 Must/have to/should 

 Упитно-одричне фразе 

 Инфинитив 

 All/both/neither/none 

 Present Simple Passive 

 Past Simple Passive 

 Вокабулар: 

- чланови породице 

- дневне активности 

- намештај 

- делови тела, описивање физичког изгледа 

- места у граду 

- транспорт 

- свет природе 

- животиње 

- одећа и аксесоар 

- спорт 

- храна и пиће 

- музика, филм, ТВ 



ДОДАТНА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увоёења даровитих ученика у свет науке. 

Задаци ученици уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле 

развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних 

народа и држава. 

 

Садржаји: Европа и средоземље у раном средњем веку,  Срби и њихово окружење у раном средњем веку,  Европа у позном средњем веку,  

Српски народ у позном средњем веку 

ДОДАТНА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

Циљ и задаци наставе :стицање знања, утврёивање стечених знања и умења о ваневропским континентима и њиховим регионалним 

одликама,стицање бољег успеха из предмета  

 

Садржаји: 

 Планета земља  

Становништво и насеља на земљи  

Географска средина и људске делатности 

 Регионална географија Европе 
 

ДОДАТНА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Тема  Циљеви и задаци Начин и поступак  

остваривања програма 

У
В

О
Д
  
 

Да ученици упознају основне појмове о природном систему 

животиња и еволутивни развој главних животињских група 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-илустратовна,метода 
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 П
Р
А
Ж
И
В

О
Т
И
Њ
Е
  

 

 

Да  ученици  упознају животни простор, начин живота, граёу, 

разноврсност и значај праживотиња; 

презентације,практични рад 

Наставни облици: индивидуални,рад у пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови, коришћење разне литературе и интернета 

Ц
А
Р
С
Т
В
О
 Ж

И
В
О
Т
И
Њ
А

    

 

упознају животни простор, начин живота, спољашњу граёу и 

основе унутрашње граёе, разноврсност и значај сунёера, 

дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 

•схвате улогу инсеката у природи; 

•упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин 

преношења и превенцију; 

•упознају животни простор, начин живота, граёу, разноврсност и 

значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара; 

•схвате значај бриге  0 потомству птица и сисара; 

 

 

 

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни облици:индивидуални,рад у пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење разне литературе и интернета 

 

У
Г
Р
О
Ж
Е
Н
О
С
Т
  
И
 

З
А
Ш
Т
И
Т
А
 

Ж
И
В
О
Т
И
Њ
А
  
  
  
  

 

   

 

 

•да ученици  схвате значај одговорног односа према 

животињама; 

 

Да схвате значај биодиверзитет  

Наставне методе:монолошка 

,дијалошка,демонстративна-илустратовна,метода 

презентације,практични рад 

Наставни облици:индивидуални,рад у пару,тимски рад 

Наставна средства:Слике, презентација ,радни 

листови,пројектор,цртежи, 

шеме,текстови,коришћење разне литературе и интернета 
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У
В
О
Д
 У
 

Е
В
О
Л
У
Ц
И
ЈУ
 

Ж
И
В
О
Г
 С
В
Е
Т
А
  
  
  
  
  
  
  
  

•да ученици сазнају основне научне чињенице о току и развоју 

живота на Земљи и етапе земљине историје; 

•да ученици знају да живот на Земљи има историју са којом се 

могу упознати на основу фосилних остатака (записа); 

•да ученици разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај 

у формирању савременог биолошког мишљења. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Циљеви додатне наставе су: 

-проширивање темељних знања 

-развијање занимања за откривање нових и сложенијих садржаја математике 

-подстицање да се трудом самостално доёе до резултата 

-подстицање на откривање математичких законитости 

-развијање логичког мишљења и закључивања 

-подстицање на примену и коришћење знања и вештина стечених у математици и у другим областима и свакодневном животу 

-подстицање развијања способности анализирања,синтезирања и откривања различитих начина решавања проблема 

 

Р
ед
н
и
 б
р
о
ј 

н
ас
та
в
н
е 

те
м
е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас
о
в
а 
п
о
 

те
м
и

 

1. Цели бројеви 3 

2. Рационални бројеви 3 
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3. Сабирање и одузимање рационалних бројева 3 

3. Апсолутна вредност 2 

4. Проблемски задаци и задаци са такмичења 3 

5. Троуглови, подударност и значајне тачке 3 

6. Дирихлеов принцип 2 

7. Задаци са такмичења 2 

8. Множење и дељење рационалних бројева 2 

9. Троугао, конструктивни задаци 3 

10. Задаци са такмичења 2 

11. Правоугли координатни систем 3 

12.  Четвороугао (доказни и конструктивни задаци) 3 

13. Задаци са такмичења 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Додатна настава из Физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Ова врста наставе обухвата нове садржаје, који 

се надовезују на програм редовне наставе , али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан 

интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не 

постоје технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе , наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. 

Поред понуёених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Кретање 5 

Ученик: самостално и спонтано посматра кретање, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава сложене рачунске задатке 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

кретању и величинама које карактеришу кретање да 

би извео закључке и дошао до решења сложених 

задатака (графичких и рачунских) 

Сила 3 

Ученик: самостално и спонтано посматра различита 

деловања измеёу тела, поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке и врши калибрисање еластичне 

опруге 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

узајамном деловању измеёу тела и сили као мери 

узајамног деловања да би извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака и решио проблеме у вези 

са истезањем еластичне опруге, односно са 

калибрисањем опруге 

Мерење 4 

Ученик: самостално и спонтано посматра различита мерила 

и инструменте, поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке, врши разна мерења, записује 

резултате, врши анализу и дискутује 

индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

мерењу различитих физичких величина 

различитим мерним инструментима, записује 

резултате мерења, изводи закључке и долази до 

решења сложених задатака 

Маса и густина 2 

Ученик: самостално и спонтано врши мерење масе и 

тежине, поставља питања, изводи закључке, претражује и 

користи литературу и интернет, решава сложене рачунске 

задатке, записује резултате, врши анализу и дискутује 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о маси 

физичких тела, инертности и густини, изводи 

огледе, записује резултате мерења, дискутује, 

изводи закључке и долази до решења сложених 

задатака 

Притисак 4 

Ученик: самостално и спонтано врши посматрање 

различитих примера притиска тела, поставља питања, 

изводи закључке, претражује и користи литературу и 

интернет, решава сложене рачунске задатке, записује 

резултате, врши анализу и дискутује 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

различитим примерима притиска тела (притисак 

чврстих тела, хидростатички притисак и 

атмосферски), изводи огледе, записује резултате 

мерења, дискутује , изводи закључке и долази 

до решења сложених задатака 



526 

ДОДАТНА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова додатног радапо темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 0 

2. Саобраћај 8 

3. Техничка и дигитална писменост 4 

4. Ресурси и производња 8 

5. Конструкторско моделовање 16 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 7.

ВАСПИТАЊА 
 

7.1. НАСТАВНИ ПРЕДЕМТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр. 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација Компетенције: 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

– користи књижевне      термине и 

појмове     обраёиване у 

претходним разредима и повезује 

их са новим делима која чита; 

– истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 

– чита са разумевањем различите 

врсте  

   текстова и коментарише их, у 

складу са узрастом; 

– разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике књижевних  

   родова и основних књижевних 

врста; 

– разликује основне одлике стиха и 

трофе  

– укрштену, обгрљену и парну 

риму;  

   слободни и везани стих; рефрен; 

– тумачи мотиве (према њиховом 

КЊИЖЕ-

ВНОСТ 
54 

 

ЛЕКТИРА 

 

ЛИРИКА 

 

1. Јован Дучић: Подне 

2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић Дис:  Меёу својима 

4. Милутин Бојић: Плава гробница 

5. Десанка Максимовић: Крвава бајка 

6. Стеван Раичковић: После  кише 

7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 

8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 

9. Вислава Шимборска: Облаци 

 

ЕПИКА 

 

1. Народна бајка (једна по избору): 

Меёедовић / Чудотворни прстен /Златоруни 

ован 

2. Стефан Митров Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак) 

3. Радоје Домановић: Воёа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

•Корелација 

измеёу 

области у 

наставном 

предмету 

(књижевнос

т, језик, 

језичка 

култура) 

 

•Страни 

језик, 

Историја, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, 

Верска 

настава, 

Граёанско 

васпитање. 

Комуникација на 

матерњем језику 

односи се на 

способност 

изражавања појмова, 

мисли, осећања, 

чињеница и 

мишљења у говорном 

и писаном облику, те 

одговарајуће и 

креативне језичке 

интеракције. 

Вештине 

комуницирања 

укључују жељу за 

критичким и 

конструктивним 

дијалогом и 

заинтересованост за 

интеракцију с 

другима што 

подразумева свест о 

деловању језика на 

друге и потребу 
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садејству или контрастивности) и  

   песничке слике у одабраном 

лирском  

   тексту; 

– локализује књижевна дела из 

обавезног  

   школског програма; 

– разликује етапе драмске радње; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког  

   текста од наратора, драмског 

лица или лирског субјекта; 

– разликује облике казивања 

(форме  

   приповедања); 

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

– анализира идејни слој књижевног 

дела служећи се аргументима из 

текста; 

– уочи разлике у карактеризацији 

ликова према особинама: 

физичким, говорним, 

психолошким, руштвеним и 

етичким; 

– разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела; 

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и аргументовано 

образложи свој став; 

– доведе у везу значење пословица 

и изрека са идејним слојем текста; 

5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема 

(одломак) 

6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска 

харфа 

7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир 

Набоков: Лош дан 

8. Дневник Ане Франк (одломак) 

9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна 

прича по избору) 

10. Афоризми (Душан Радовић и други) 

 

ДРАМА 

 

1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић 

(одломак о сусрету Кањоша и Фурлана) 

 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ  

И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

 

 

Обавезна дела 

 

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака 

(одломак) 

2. Јелена Димитријевић: 

   Седам мора и три океана (одломак) / 

Милош Црњански: Наша небеса („Крф, плава 

гробница” – одломак) 

 

Једно дело по избору 

 

1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / 

разумевања и 

коришћења језика на 

позитиван и 

социјално одговоран 

начин. 
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– препозна националне вредности 

и негује културноисторијску 

   баштину; 

– размотри аспекте родне 

равноправности у вези са ликовима 

књижевноуметничких текстова; 

– препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење; 

– упореди књижевно и филмско 

дело настало по истом предлошку, 

позоришну представу и драмски 

текст. 

Пеёа Милосављевић: Потера за пејзажима 

2. Светлана Велмар Јанковић: Српски 

Београд деспота Стефана (Капија Балкана) 

3. Уметнички и научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и Културноисторијским 

споменицима завичаја 

4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Епске народне песме покосовског 

тематског круга (Смрт војводе Пријезде, 

Диоба Јакшића и песма по избору) 

2. Епске народне песме о хајдуцима и 

ускоцима (Мали Радојица, Стари Вујадин, 

Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић 

и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: 

 – одломак из Житија Светог  Симеона (o 

опроштају оца од сина); 

 – избор из народних прича и предања (на 

пример Свети   Сава и ёаво, легенде о Светом 

Сави); 

 – избор из ауторске поезије о  Светом Сави 

(нпр. Матија Бећковић: Прича о Светом 

Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави чуперак и 

Шашава књига (избор) 

5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; 

Момо Капор: Мали Принц 

6. Јован Стерија Поповић: Покондирена 

тиква 

7. Душан Ковачевић: Свемирски змај 
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8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / 

Игор Коларов: Дванаесто море 

 

Допунски избор лектире 

(бирати 3 дела) 

 

1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 

2. Тургењев: Шума и степа 

3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 

(одломак из првог дела романа) 

5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича 

Зебња и друге) 

6. Урош Петровић: Загонетне приче 

7. Александар Манић: У свитање света 

8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила 

да летим 

9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 

10. Корнелија Функе: Срце од мастила 

11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 

12. Гордана Брајовић: из збирке песама 

Индија, Индија    (Пролази слон пун мириса,  

Пролази слон пун Хималаја) 

13. Душан Поп Ђурёев: Лет лионског Икара 

 

Књижевни термини и појмови 

 

•Опкорачење. Рефрен. Цезура. 

•Везани и слободни стих. 

•Ауторске лирске песме: рефлексивна и 

сатирична песма. 

 

•Језичко-стилска изражајна средства: 

метафора, алегорија, градација, словенска 
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антитеза, фигуре понављања (асонанца и 

алитерација). 

•Функција мотива у композицији лирске 

песме. 

•Песма у прози. 

•Фабула и сиже. 

•Статички и динамички мотиви. 

•Композиција. Епизода. 

•Идејни слој књижевног текста. Хумор, 

иронија и сатира. 

•Врсте карактеризације књижевног лика. 

•Унутрашњи монолог. Хронолошко и 

ретроспективно приповедање. 

•Дневник. Путопис. Аутобиографија.  

•Легендарна прича. Предања о постанку бића, 

места и ствари. 

•Афоризам. 

•Пословице, изреке; питалице; загонетке. 

•Драмска радња; етапе драмске радње: увод, 

заплет, врхунац, перипетија, расплет. 

Драмска ситуација. Драма у ужем смислу. 

По завршеној теми/области 

граматике ученик ће бити у стању 

да: 

 

– разликује глаголске начине и 

неличне  глаголске облике и 

употреби их у складу са  нормом; 

– одреди врсте непроменљивих 

речи у типичним случајевима; 

– уочи делове именичке синтагме; 

– разликује граматички и логички 

субјекат; 

– разликује сложени глаголски 

ЈЕЗИК 52 

 

Граматика 

 

•Граёење и основна значења глаголских 

облика: футур II, императив, потенцијал; 

трпни глаголски придев, глаголски прилог 

садашњи и глаголски прилог прошли. Подела 

глаголских облика на просте и сложене и на 

    личне (времена и начини) и  неличне. 

•Непроменљиве врсте речи: везници, речце, 

узвици. 

•Појам синтагме (главни члан и зависни 

чланови); врсте синтагми: именичке, 
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предикат од зависне реченице са 

   везником да; 

– препозна врсте напоредних 

односа  

   меёу реченичним члановима и   

   независним реченицама; 

– идентификује врсте зависних 

реченица; 

 

– искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном   

   конструкцијом, синтагмом и  

   реченицом; 

– примени основна правила  

конгруенције у реченици; 

 

 

По завршеној теми/области 

правописа ученик ће бити у стању 

да: 

 

−доследно примењује правописну 

норму 

 

 

 

 

 

По завршеној теми/области 

ортоепије ученик ће бити у стању 

да: 

−разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат. 

придевске, прилошке и глаголске. Атрибут у 

оквиру синтагме. 

•Логички субјекат. Сложени глаголски 

предикат. 

•Напоредни односи меёу реченичним 

члановима – саставни, раставни и супротни. 

•Појам комуникативне и предикатске 

реченице. 

•Независне предикатске реченице ‒ 

напоредни односи меёу независним 

реченицама (саставни, раставни, супротни). 

•Зависне предикатске реченице (изричне, 

односне, месне, временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, последичне и поредбене). 

•Реченични чланови исказани речју, 

предлошко-падежном конструкцијом, 

синтагмом и реченицом. 

•Конгруенција – основни појмови. 

 

 

Правопис 

•Правописна решења у вези са обраёеним 

глаголским облицима. 

•Интерпункција у вези са зависним 

реченицама (запета, тачка и запета).  

•Писање скраћеница, правописних знакова. 

 

Ортоепија 

•Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 
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По завршеној теми/области  

ученик ће бити у стању да: 

 

− говори на задату тему 

поштујући књижевнојезичку 

норму; 

– разликује књижевноуметнички  

   од публицистичког 

функционалног стила; 

– састави кохерентан писани текст 

у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

– напише једноставнији 

аргументативни текст   позивајући 

се на чињенице; 

– користи технички и сугестивни 

опис у изражавању; 

– препозна цитат и фусноте и 

разуме њихову улогу; 

– пронаёе потребне информације у  

   нелинеарном тексту; 

– напише електронску (имејл, 

СМС) поруку поштујући 

нормативна правила; 

– примени различите стратегије 

читања (информативно, 

доживљајно, истраживачко и др.); 

– састави текст репортажног типа 

(искуствени или  фикционални); 

– правилно употреби 

фразеологизме и устаљене изразе 

који се јављају у литерарним и 

медијским  текстовима намењеним 

младима. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
38 

•Књижевни и остали типови текстова у 

функцији унапреёивања језичке културе. 

•Књижевноуметнички и публицистички 

текстови. 

•Усмени и писмени састави према унапред 

задатим смерницама (ограничен број речи; 

задата лексика; одреёени граматички модел). 

•Текст заснован на аргументима. 

•Технички и сугестивни опис. 

•Репортажа. 

•Цитати и фусноте из различитих књижевних 

и неуметничких текстова. 

•Нелинеарни текстови: табеле, легенде, 

графикони, мапе ума и друго. 

•Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање,рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни разговор). 

•Правописне вежбе: диктат, исправљање 

правописних грешака у тексту; запета у 

зависносложеним реченицама; глаголски 

облици; електронске поруке. 

•Језичке вежбе: допуњавање текста 

азличитим облицима променљивих речи; 

допуњавање текста непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне реченице у 

тексту; исказивање реченичног члана на 

више начина (реч, синтагма, предлошко-

падежна конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и употреба) и 

друге. 

•Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова 

анализа на часу. 

•Четири школска писмена задатка – по два у 

сваком полугодишту. 
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КОРЕЛАЦИЈА И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

КОРЕЛАЦИЈА УНУТАР ПРЕДМЕТА И СА 

ДРУГИМ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 Корелација измеёу области у наставном предмету (књижевност, језик, језичка култура) 
 

 Страни језик, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Верска настава, Граёанско 

васпитање. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

• 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 
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7.2. 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 наслеёу. 

    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 наслеёу, 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 

ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација СТАНДАРДИ / ИСХОДИ 

 

1. Starter 
 

Поздрављање; 

Представљање 

 

4 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

физички изглед, одећу, свакодневне 

активности, превозна средства, храну, 

 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

 

 разуме једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и 
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себе и других и 

тражење/ давање 

основних 

информација о 

себи и другима;  

изражавање 

припадања и 

поседовања; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања. 

 

пиће, животиње; језичке садржаје  

 She usually watches TV online in the evening. 

(Subject/Object personal pronouns – 

Possessive 

adjectives/pronouns); No, it‟s not mine. 

That‟s my grandparents‟ house. (Possessive 

case); How often does he play basketball? 

(Question words); 

Emma goes to bed at 10 o‟clock at night. 

(Prepositions of time); The bookshop is 

between the florist‟s and the butcher‟s. 

(Prepositions of place/movement); 

How many teaspoons of sugar do you want?  

(C/U nouns – Quantifiers – Plurals); 

Both reindeer and monkeys are mammals 

(both/neither/either); 

Does anyone know where I can get a taxi? 

(some/any/no/every & compounds); 

It‟s a blue, leather backpack with brown 

straps and a brown handle. (Order of 

adjectives); једноставније текстове и 

дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама. 

васпитање, 

биологија, 

географија 

другог користећи једноставнија језичка 

средства; 

 размени једноставније информације 

личне природе;  

 у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појaва, радњи, стања и 

збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 
 

 

 

2. Module 1  

Our  World 

Описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

описивање радњи 

у садашњости; 

исказивање 

 

10 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

географске особености, стране света, 

облике, врсте граёевина, становање, места 

у граду, фразалне глаголе са глаголом 

come; језичке садржаје She‟s working at a 

hotel for the summer. (Present simple – 

Present continuous – Adverbs of frequency – 

Stative verbs); Have you ever tried rock 

 

српски језик и 

књижевност, 

математика, 

биологија, 

географија, 

историја, 

граёанско 

васпитање 

 

- разуме једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и збивања; 

- опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости; 

- разуме једноставније текстове у којима се 
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просторних односа 

и упутстава за 

оријентацију у 

простору. 

 

climbing? Yes, I have. He has gone to the 

supermarket. (Present perfect – have 

been/have gone); Luke is keen on travelling. 

(to) infinitive – -ing form); Help yourselves 

to some more sandwiches.  (Imperative); The 

Eiffel Tower in Paris is made of iron. 

(Prepositions); The length of the London 

Bridge is 269 metres. (Word Formation: 

suffixes to form nouns (-eight, -ength, -th); 

једноставније текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

 

описују способности и умећа; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

- опише радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа; 

- разуме једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/ положај предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и одговори на њих; 

- затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета, бића и места у 

простору и правцу кретања;  

- опише правац кретања и просторне односе 

једноставнијим, везаним исказима. 

 

 

3. Module 2  

Me & the others 

Описивање радњи 

у прошлости, 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

oписивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

 

 

9 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

слободно време, забаву и разоноду, 

школски живот, говор тела у ВБ, фразалне 

глаголе са глаголом carry; језичке садржаје 

My parents weren‟t at home yesterday 

afternoon. (Past simple (the verb to be); 

Max was watching TV when the phone rang. 

(Past simple vs Past continuous); 

He used to stay up late in the evening. (used 

to); 

I tidied my room yesterday afternoon. Alan 

has worked in Italy since 2015. (Past simple 

vs Present perfect); The children played 

happily outdoors yesterday. (Adverbs of 

manner); 

Her grandfather came from Northern Serbia. 

(Prepositions); 

 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

граёанско 

васпитање 

 

 разуме једноставније текстове у којима 

се описују искуства, догаёаји и способности у 

прошлости; 

 размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима, 

догаёајима и способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догаёај из прошлости; 

 опише неки историјски догаёај, 

историјску личност и сл.; 

 разуме једноставније исказе који се 

односе на изражавање допадања и недопадања и 

реагује на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз 

једноставније образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се 

тражи мишљење и реагује на њих; 
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Romina was excited to visit the UK.  

(Word Formation: -ing/-ed adjectives) 

једноставније текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

 

 изражава мишљење, слагање/неслагање и 

даје кратко образложење. 

 

 

4. The First 

Written Test 
Oписивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

описивање радњи 

у садашњости; 

oписивање радњи 

у прошлости. 

 

3 

 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у наставним 

темама 1 и 2; задатке слушања, читања и 

воёеног писања 

 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

граёанско 

васпитање 

 

 опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догаёај из прошлости; 

 

5. Module 3  

What if…? 

Описивање 

будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиёања); 

изрицање  дозвола, 

забрана, 

упозорења,  

правила понашања 

и обавеза. 

 

10 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

очување животне средине, климу и 

временске проблеме, занимања, угрожене 

врсте, слободно време, фразалне глаголе са 

глаголом look: језичке садржаје Tom‟s 

going to study Biology at university this 

September. I think you‟ll have a great time at 

the aquarium. Tom is catching a plane to Italy 

tomorrow morning. (will – be going to – 

Present simple – Present continuous); Mike 

will volunteer at the local zoo when he 

finishes school. (Time clauses (when, after, 

before, as soon as); If we heat ice, it melts.  If 

you buy an electric car, you will save a lot of 

 

биологија, 

српски језик и 

књижевност, 

граёанско 

васпитање, 

географија 

 

 разуме једноставније исказе који се 

односе на одлуке, обећања, планове,  намере и 

предвиёања и реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиёањима; 

 саопшти шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиёа; 

 разуме једноставније исказе који се 

односе на дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе и реагује на њих; 

 размени једноставније информације које 

се односе на дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код куће, у школи 
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petrol money. (Conditionals (0-1); 

She loves sharing her stories for/with us. 

(Prepositions); једноставније текстове и 

дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама. 

 

и на јавном месту; 

 разуме једноставније исказе који се 

односе на поседовање и припадање; 

формулише питања и једноставније исказе који 

се односе на  поседовање и припадање. 

 

6. Module 4  

Arts & Festivals 
Изношење 

предлога и савета, 

упућивање позива 

за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих. 

 

 

 

11 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

фестивале и културне догаёаје, материјале 

који се могу рециклирати, музичке 

жанрове, врсте романа, фразалне глаголе 

са глаголом turn: језичке садржаје The 

museum was visited by tourists. (The 

passive); There is an arts festival on the Aran 

Islands every – September. (a/an – the – 

one/ones); The gallery where Emma is 

exhibiting her art is near the library.. 

(Relative pronouns (who, which, whose, that, 

where); 

The band‟s new songs are a lot better than 

their old ones  (Comparative – Superlative 

(adjectives – adverbs); 

The service was fast enough. (too – enough);  

What type of films do you get fed up with 

seeing? 

(Prepositions); једноставније текстове и 

дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама. 

 

 

музичка 

култура, 

српски језик и 

кљижевност, 

ликовна 

култура, 

геогрфија, 

граёанско 

васпитање 

 

 разуме једноставније предлоге, савете и 

позиве на заједничке активности и одговори на 

њих уз одговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 

 

 

7. Module 5  

 

8 

 

Ученици уче и увежбавају: 

 

српски језик и 

 

- разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
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Health is wealth 
Исказивање жеља, 

интересовања, 

потреба,  осета и 

осећања; 

изражавање 

количине, 

димензија и цена. 

Речи и изразе који се односе на теме - 

спорт и вежбање, здравље и лечење, младе 

и проблеме тинејџера, фразалне глаголе са 

глаголом put: језичке садржаје Emma 

could/may/might start yoga this summer. We 

had to collect all the balls after tennis 

practice. Modals (present – past modals); 

It‟s Wednesday. He must be at football 

practice. (Modals of deduction); 

Athletics is my favourite sport. The news was 

very shocking. (Singular/Plural nouns – 

Uncountable nouns); 

Sally hurt herself while playing hockey. 

(Reflexive pronouns); 

What qualities do you need to be good at team 

sports? (Prepositions); helpful – unhelpful 

(Word Formation: forming negative 

adjectives 

 (un-, im-, ir-); једноставније текстове и 

дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама. 
 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

информатика 

и 

рачунарство, 

граёанско 

васпитање 

интересовањима, потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

- изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким средствима; 

- разуме једноставније исказе који се односе на 

количину, димензије и цене; 

- размени информације у вези са количином, 

димензијама и ценама. 

 

8. The Second 

Written Test 
Описивање 

будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиёања); 

изношење 

предлога и савета, 

упућивање позива 

за учешће у 

 

3 

 

Ученици понављају и увежбавају: 

Лексику и језичке структуре које се односе 

на тему и наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у наставним 

темама 3, 4 и 5; задатке слушања, читања и 

воёеног писања. 

 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

информатика 

и 

рачунарство, 

граёанско 

васпитање, 

 

 саопшти шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиёа; 

 упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 

- изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким средствима. 
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заједничкој 

активности и 

реаговање на њих; 

исказивање жеља, 

интересовања, 

потреба,  осета и 

осећања. 

 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, 

географија 

 

9. Module 6  

In the news 
Разумевање и 

давање упутстава, 

изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења, 

честитања и 

захвалности. 

 

9 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - 

технологију, изуме, места на аеродрому, 

средства комуникације, друштвене мреже, 

образовање, фразалне глаголе са глаголом 

take; језичке садржаје Ann asked her dad to 

use his laptop Mum told Susan not to be late. 

(Reported requests/demands); 

He advised me not to spend too much time 

online. (Reported suggestions/advice); 

Despite having money, the school can‟t afford 

a robot. (Clauses of concession); 

You sent a message to Finn, didn‟t you?  

(Question tags);  

The robot moves around on/in wheels. 

(Prepositions); 

једноставније текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

 

 

српски језик и 

књижевност, 

техника и 

технологија, 

информатика 

и 

рачунарство, 

граёанско 

васпитање, 

историја 

 

 разуме једноставније предлоге, савете и 

позиве на заједничке активности и одговори на 

њих уз одговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 

 честита, захвали и извини се користећи 

мање сложена језичка средства; 

 разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота;  

пружи једноставнија упутства у вези са 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота 

 

10. Festivities 
Изражавање 

молби, захтева, 

 

5 

 

Ученици уче и увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на празнике - 

Дан сећања, Божић, Дан палачинки, Ускрс, 

 

српски језик и 

књижевност, 

верска 

 

- честита, захвали и извини се користећи мање 

сложена језичка средства; 

 разуме једноставније текстове који се 
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обавештења, 

извињења, 

честитања и 

захвалности; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања. 

Дан Светог Ђорёа и Дан Шекспира; 

језичке садржаје – кратке текстове и 

дијалоге који се односе на теме (слушају, 

читају, говоре и пишу); сличности и 

разлике у културама. 

 

настава, 

историја, 

географија 

односе на опис особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појaва, радњи, стања и 

збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства. 

 

 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА: Right on 3 , (Уџбеник и раднa свеска за 7.разред основне школе) 

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

ИЗДАВАЧ: Фреска, Београд, Србија у сарадњи са Express Publishing- ом, Велика Британија, 2020. 

 

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 прилагоёен 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 одреёеним 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 

одреёеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог меёусобног односа; 
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– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту. 

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

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

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагоёене 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 прилагоёавати 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 увоёење 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 упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

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

„Превоёење” 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 измеёу група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 



545 

– 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. 

Увоёење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. 
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7.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ; ИСТОРИЈА 

Циљ и задаци предмета : Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догаёаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеёу, друштву и држави у којој живи 

Компетенције које развија :  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ:  Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно 

од небитног, изражава и образлаже идеје, ,  

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ: има позитиван став према поштовању људских права и слобода,  

ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА: показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове 

вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних 

добара, уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу 

дужине и намене,уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност, изражава своје ставове, мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и аргументован начин.  

ПPЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ: зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да 

планира и проналази начине њиховог остваривања,  

РАД СА ПОДАЦИМА И НФОРМАЦИЈАМА:  користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога процењује 

њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника, формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је 

дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара, стечена нова сазнања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним,  

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ: активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, доприноси решавању разлика у мишљењу и 

ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе, уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица,  

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ:   негује своју националну културну баштину и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу,   има позитиван став према поштовању људских права и слобода, способан је да самостално и у сарадњи са 

другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 
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ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

– доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догаёаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; – 

изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском, на основу датих 

примера; – уочава везу 

измеёу развоја српске 

државности током новог 

века и савремене српске 

државе – сагледа значај и 

улогу истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; – наведе 

специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких 

идеја, ставова појединаца и 

група насталих у новом 

веку; – препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија; – анализира 

процес настанка модерних 

нација и наводи њихове 

основне карактеристике; – 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧА

ВАЊА 

ПРОШЛО

СТИ 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА 

И НАРОД 

НА 

ПОЧЕТК

У 

ИНДУСТ

РИЈСКОГ 

ДОБА (до 

средине 

XIX века) 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

   26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основне одлике, хронолошки и просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата. 

 Историјски извори за изучавање периода од Индустријске 

револуције до завршетка Првог светског рата и њихова 

сазнајна вредност (материјални, писани, аудио и визуелни) 

 

 

 

Индустријска револуција (парна машина и њена примена; 

промене у друштву – јачање граёанске и појава радничке 

класе).  

Политичке револуције (узроци, последице и обележја, 

европске монархије уочи револуција, просветитељске идеје, 

примери америчке и француске револуције; појмови 

уставности и поделе власти, Декларација о правима човека и 

граёанина, укидање феудализма). 

 Наполеоново доба (Наполеонова владавина, ратови, 

тековине, Бечки конгрес).  

Свакодневни живот и култура (промене у начину живота).  

Источно питање и балкански народи (политика великих сила, 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна 

култура 

Граёанско 

васпитање 

Верска настава 

Географија 



548 

уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких 

дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости; – уочава утицај 

историјских догаёаја, појава 

и процеса на прилике у 

савременом друштву; – 

препознаје историјску 

подлогу савремених 

институција и друштвених 

појава (граёанска права, 

парламентаризам, 

уставност); – анализирајући 

дате примере, уочава утицај 

научно-технолошког развоја 

на промене у друштвеним и 

привредним односима и 

природном окружењу; – 

пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

индустријско доба; – 

приказује на историјској 

карти динамику различитих 

историјских појава и 

промена у новом веку; – 

уочава историјске промене, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА 

И НАРОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18 

 

 

борба балканских народа за ослобоёење). 

 Живот Срба под османском и хабзбуршком влашћу.  

Српска револуција 1804–1835 (основна обележја, ток Првог и 

Другог српског устанка, последице и значај). 

 Развој модерне српске државе (аутономија Кнежевине 

Србије, успостава државе, оснивање образовних и културних 

установа).  

Црна Гора у доба владичанства (основна обележја државног и 

друштвеног уреёења).  

Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина II, Марија 

Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд Караёорёе, 

кнез Милош, кнегиња Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, прота Матеја Ненадовић, Петар I и Петар II 

Петровић Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан 

Стратимировић. 

 

 

 

Раёање модерних држава, меёународни односи и кризе 

(револуције 1848/49 – „пролеће народа”, политичке идеје, 

настанак модерне Италије и Немачке, успон САД и граёански 

рат, борба за колоније у Африци и Азији, Персија, Индија, 

Кина, опадање Османског царства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна 
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пореёењем политичке карте 

савременог света са 

историјским картама других 

епоха; – пореди 

информације приказане на 

историјској карти са 

информацијама датим у 

другим симболичким 

модалитетима; – повеже 

визуелне и текстуалне 

информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, 

културни); – пореди 

различите историјске изворе 

и класификује их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја; – 

уочава специфичности у 

тумачењу одреёених 

историјских догаёаја и 

појава на основу пореёења 

извора различитог порекла; – 

уочи пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИ

НИ XIX 

ВЕКА 

 

ЕВРОПА, 

СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА 

И НАРОД 

НА 

ПОЧЕТК

У XX 

ВЕКА 

 

 

 

 

 

  24 

 Промене у привреди, друштву и култури (Друга индустријска 

револуција, људска права и слободе – право гласа, укидање 

робовласништва, положај деце и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни живот).  

 

 

Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење (развој 

државних установа и политичког живота, унутрашња и 

спољна политика, меёународно признање – Берлински 

конгрес; културна и просветна политика, свакодневни живот; 

положај Срба под хабзбуршком и османском влашћу). 

Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 

Наполеон III, краљица Викторија, Абрахам Линколн, Карл 

Маркс, браћа Лимијер, Алфред Нобел, кнез Александар 

Караёорёевић, кнез Михаило, краљ Милан, краљица Наталија 

и краљ Александар Обреновић, књаз Никола Петровић, Илија 

Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић, Стојан Новаковић, 

патријарх Јосиф Рајачић, Катарина Ивановић, Светозар 

Милетић, Бењамин Калај, Алекса Шантић 

  

 

 

Меёународни односи и кризе (формирање савеза, сукоби око 

колонија, Руско-јапански рат, Мароканска криза, Анексиона 

култура 

Граёанско 

васпитање 

Верска настава 

Географија 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна 

култура 

Граёанско 

васпитање 

Верска настава 

Географија 
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извора; – употреби податке 

из графикона и табела у 

елементарном истраживању; 

– презентује, самостално или 

у групи, резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних историјских 

извора и литературе, 

користећи ИКТ; – упореёује, 

анализира и уочава разлике 

измеёу својих и ставова 

других; – раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији; – препознаје 

смисао и сврху неговања 

сећања на важне личности и 

догаёаје из историје државе 

и друштва; – идентификује 

историјске споменике у 

локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровоёењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања. 

криза, Либијски рат, балкански ратови). 

 Култура, наука и свакодневни живот (Светска изложба у 

Паризу, примена научних достигнућа, положај жена). 

 Краљевина Србија и њено окружење (Мајски преврат, 

политички живот, унутрашња и спољна политика; појава 

југословенства, наука, култура, свакодневни живот, положај 

Срба под аустроугарском и османском влашћу, 

 Црна Гора – доношење устава, проглашење краљевине; 

учешће Србије и Црне Горе у балканским ратовима).  

Велики рат (узроци и повод, савезништва и фронтови, 

 Србија и Црна Гора у рату; преломнице, ток и последице 

рата; аспекти рата – технологија рата, пропаганда, губици и 

жртве, глад и епидемије; човек у рату – живот у позадини и на 

фронту; живот под окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у 

сећању). 

 Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола Тесла, Хенри Форд, 

Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар Караёорёевић, Јован Цвијић, 

Надежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић, Флора 

Сендс, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, 

Петар Бојовић, Јанко Вукотић, Драгутин Димитријевић Апис  
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Начин остваривања програма : Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ 

учења предмета и дефинисане исходе 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 догаёаји, 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. 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 догаёаје 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 догаёаја одвијао, 

помажући им да кроз време прате промене на одреёеном простору. 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. Одреёене 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). 
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7.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ: 

 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. 

Разред:  шести 

Годишњи фонд часова:  72 

 

ИСХОДИ НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
Стандарди постигнућа /Начин 

провере остварености стандарда По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 
Ученици уче и увежбавају: 

– успоставља везе измеёу 

физичко-географских и 

друштвено-географских 

објеката, појава и процеса. 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈ

А 

Друштвена географија, предмет проучавања 
и подела. 

 

– одреёује математичко 

географски положај на Земљи; 

– анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске 

карте; 

– оријентише се у простору 

користећи компас, географску 

карту и сателитске навигационе 

системе. 

ГЕОГРАФСК

А КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска дужина, 

часовне зоне. 

Појам карте и њен развој кроз историју. 

Елементи карте (математички, географски и 

допунски). 

Картографски знаци и методе за представљање 

рељефа на карти. 

Подела карата према садржају и величини 

размера. 

Оријентација у простору и оријентација карте, 

мерење на карти; сателитски навигациони 

системи. 

 

1.3.1. наводи начине оријентисања 

1.3.2. наводи и описује начине 

представљања земљине површине 

1.1.3. разликује географске и 

допунске елементе карте 

2.1.1. одреёује стране света у природи 

и на картти 

2.1.2 одреёује положај места и тачака 

на карти 

3.1.1. изводи закључке о просторним 

односима на основу географске карте   
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– доводи у везу размештај 

светског становништва са 

природним карактеристикама 

простора; 

– анализира компоненте 

популацоне динамике и њихов 

утицај на формирање укупних 

демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и 

света; 

– анализира различита обележја 

светског становништва и развија 

свест о солидарности измеёу 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група. 

СТАНОВНИ

ШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски 

развитак и извори 

података о становништву. 

Број и распоред становништва на Земљи. 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

Структуре становништва: биолошке и 

друштвено-економске. 

Савремени демографски процеси у Србији, 

Европи и свету. 

1.3.1. препознаје основне појмове о 

становништву  

2.3.1. разликује и објашњава 

природно и механичко кретање 

становништва и структуре 

становништва 

3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на размештај 

становништва  

– анализира географски положај 

насеља; 

– објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи и 

свету; 

– доводи у везу типове насеља и 

урбане и руралне процесе са 

структурама становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и 

процесима. 

НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски размештај насеља. 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и односи са 

околним простором. 

Село и рурални процеси.   

1.3.1. препознаје основне појмове о 

насељима 

2.3.1. разликује и објашњава 

природно и механичко кретање 

становништва и структуре 

становништва 

3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на размештај 

насеља  

– уз помоћ географске карте 

анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности; 

– доводи у везу размештај 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности и сектори 

привреде. 

Пољопривреда и географски простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај, туризам и географски простор. 

Ванпривредне делатности. 

1.3.2. наводи и препознаје основне 

привредне делатности 

2.3.2. разликује основне одлике 

привредних делатности 

3.3.2. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и  
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привредних објеката и квалитет 

животне средине; 

– вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој локалној 

средини, Србији, Европи и свету. 

Развијени и неразвијени региони и државе и 

савремени геоекономски односи у свету. 

Концепт одрживог развоја.   

размештај привредних делатности  

– објасни политичко-географску 

структуру државе; 

– представи процесе који су 

довели до формирања савремене 

политичко-географске карте 

света. 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИ

ОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава. 

Географски положај државе. 

Величина и компактност територије државe. 

Појам и функција државних граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта Европе после 

Другог светског рата. 

Политичко-географска карта света после Другог 

светског рата. 

Територијални интегритет и спорови. 

Интеграциони процеси 

1.3.3. препознаје основне појмове о 

држави  

2.3.3. разликује основне одлике 

државе 

3.3.3. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој државе  

– објасни како се издвајају 

географске регије; 

– илуструје уз помоћ карте 

најважније географске објекте, 

појаве и процесе на простору 

Европе. 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе. 

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

1.4.2. наводи и препознаје основне 

природне и друштвене одлике Европе 

2.4.2. описује основне природне и 

друштвене одлике Европе наводи 

њене регије 2.1.4. приказује 

географске податке на немој карти 

картографским изражејним 

средствима 

3.4.2. објашњава узрочнопоследичне 

везе и законитости измеёу природних 

и друштвених одлика Европе и 

издваја географске регије  

Међупредметне компетенције: Комуникација, Компентенција за целоживотно учење, Рад са подацима и информацијама, Одговорно 

учешће у демократском друштву, Одговоран однос према околини, естетичка компетенција 

Међупредметно повезивање: српски језик,ликовна култура,историја,биологија,математика,физичко и здравствено 

васпитање,информатика и рачунарство. 

Начин провере постигнућа: усмена, писмена, практична, домаћи задаци. 
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7.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета : да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о граёи и функционисању 

човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

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

здрављу; комуникација,рад са подацима и информацијама;решавање проблема,сарадња, 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр  

час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– прикупи и анализира податке о животним циклусима 
почевши од оплоёења;  

– упореди бесполно и полно размножавање; 
– идентификује разлике измеёу митозе и мејозе на основну 
промене броја хромозома и њихове улоге у развићу и 

репродукцији; 

– одреди однос измеёу гена и хромозома и основну улогу 
генетичког материјала у ћелији; 

– шематски прикаже наслеёивање пола и других особина 
према првом Менделовом правилу; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и 
изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања 
може да примени. 

– одреди положај организма на дрвету живота на основу 
прикупљених и анализираних информација о његовој 

граёи; 

– упореди организме на различитим позицијама на „дрвету 
живота“ према начину на који обављају животне процесе;  

– користи микроскоп за посматрање граёе гљива, биљних 
и животињских ткива; 

– упореди граёу животиња, биљака и бактерија на нивоу 

 
НАСЛЕ-

ЂИВАЊЕ 

И  

ЕВОЛУ-

ЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНС

ТВО 

ГРАЂЕ 
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ФУНКЦ

ИЈЕ 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улога и значај једра у метаболизму ћелије. 

Деоба ћелије (хромозоми, настајање 

телесних и полних ћелија). 

ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 

Прво Менделово правило, крвне групе, 

трансфузија и трансплантација. 

Наслеёивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и животиња. 

Смена генерација. Једнополни и двополни 

организми. Значај и улога полног 

размножавања. 

 

 

Основни принципи организације живих 

бића. Појам симетрије – 

типични примери код једноћелијских и 

вишећелијских организама; биолошки 

значај. 

Симетрија, цефализација и сегментација 

код животиња. 

Присуство/одсуство биљних органа, 

(симетрија и сегментација 

Биологија за 5, 

6 разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија,срп

ски језик и 

књижевност, 

информатика и 

рачунарство, 

физика 
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ћелија и нивоу организма; 

– повеже граёу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу 
организма; 

– одреди положај човекових органа и њихову улогу; 
– цртежом или моделом прикаже основне елементе граёе 
ћелије једноћелијских и вишећелијских организама; 

– користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за 
израду и посматрање препарата; 

– хумано поступа према организмима које истражуje. 
– одреди положај организма на дрвету живота на основу 
прикупљених и анализираних информација о његовој 

граёи; 

– упореди организме на различитим позицијама на „дрвету 
живота“ према начину на који обављају животне процесе;  

– користи микроскоп за посматрање граёе гљива, биљних 
и животињских  ткива; 

– разврста организме према задатим критеријумима 
применом дихотомих кључева; 

– повеже принципе систематике са филогенијом и 
еволуцијом на основу данашњих и изумрлих врста – 

фосила; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и 
изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања 
може да примени. 

– идентификује основне односе у биоценози на задатим 
примерима; 

– илуструје примерима однос измеёу еколошких фактора и 

ефеката природне селекције; 

– упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној 
бројности на различитим стаништима; 

– повеже утицај абиотичких чинилаца у одреёеној 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

код биљака). 

Ћелије са специфичном функцијом: 

мишићне, крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

Граёа и улога ткива, органа, органских 

система и значај за функционисање 

организма. 

Компаративни преглед граёе главних група 

биљака, гљива и животиња – сличности и 

разлике у обављању основних животних 

процеса на методски одабраним 

представницима. 

 

 

Основни принципи систематике (Карл 

Лине, биномна номенклатура). Приказ 

разноврсности живота кроз основне 

систематске 

категорије до нивоа кола и класе. 

Докази еволуције, фосили и тумачење 

филогенетских низова 

(предачке и потомачке форме, прелазни 

фосили) 

 

 

Састав и структура популација. 

Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције). 

Абиотички фактори и биотички односи као 

чиниоци природне 

селекције (адаптације). 

Мреже исхране. Животне области. 

Конвергенција и дивергенција животних 

форми. 
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животној области – биому са животним формама које га 

насељавају; 

– анализира разлику измеёу сличности и сродности 
организама на примерима конвергенције и дивергенције;  

– идентификује трофички ниво организма у мрежи  
исхране; 

– предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у 
њима; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и 
изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања 
може да примени. 

– анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и 
разноврсне исхране; 

– идентификује поремећаје исхране на основу типичних 
симптома (гојазност, анорексија, булимија); 

– планира време за рад, одмор и рекреацију; 
– доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 
психоактивних супстанци; 

– аргументује предности вакцинације; 
– примени поступке збрињавања лакших облика крварења; 
– расправља о различитости меёу људима са аспекта 
генетичке варијабилности, толеранције и прихватања 

различитости; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке. 
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Заштита природе. Заштита биодиверзитета. 

 

 

 

Примери наследних болести. 

Особине и граёа вируса. Болести изазване 

вирусима. 

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде крвних судова 

(практичан рад). 

Принципи уравнотежене исхране и 

поремећаји у исхрани. 

Значај правилног чувања, припреме и 

хигијене намирница; тровање храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здрави стилови живота (сан, кондиција, 

итд). 

Последице болести зависности – 

наркоманија 

 

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. 



558 

7.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова  144 часова 

Циљ учења 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. 

Опште предметне компетенције: Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу; стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у 

рад; развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; развијање 

културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости; стицање способности изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и 

геометријским конструкцијама; припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; изграёивање 

позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за 

самостални рад; стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања; користи информационо-комуникационе технологије и 

друга средства. Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно формулисан и сви релевантни подаци 

непосредно дати. Користећи основне елементе математичког језика, једноставне математичке поступке и информационокомуникационе 

технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, 

селектује податке и примењује одговарајуће математичке поступке. Образлаже решење проблема или донету одлуку. Тумачи природне и 

друштвене појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним 

ситуацијама при чему бира и вреднује пут и начине решавања. Критички анализира природне и друштвене појаве користећи математичке 

концепте, процесе и вештине. Аргументује своје ставове и дискутује користећи математички језик. 

Специфичне предметне компетенције: Математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на решавање проблема и 

математичка комуникација. Ученик примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. Примењује основна 

математичка знања на решавање једноставних ситуација из свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 

једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе писане и усмене математичке комуникације. 

Ученик примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира оптималне начине решавања проблема 
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користећи нумеричке, алгебарске и геометријске методе. Уме да користи одговарајуће средство ИКТ-а за организацију и обраду података. 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака и решава их. Одговарајућим математичким појмовима и симболима саопштава своје 

ставове. Ученик бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује различите начине решавања проблема. Уме 

да примени математичка знања у анализи сложених природних и друштвених појава.  Разуме и користи формални математички језик. Уме да 

критички дискутује о добијеним резултатима и анализира их. 

Исходи учења 

По завршетку разрда ученик ће бити у стању да: 
ТЕМА 

Бр.

час 
САДРЖАЈИ Корелација 

 Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна степен реалног броја и квадратни корен 
потпуног квадрата и примени одговарајућа својства 

операција; 

 одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 
реалним бројевима; 

 на основу реалног проблема састави и израчуна 
вредност једноставнијег бројевног израза са реалним 

бројевима; 

 одреди приближну вредност реалног броја и 
процени апсолутну грешку; 

 нацрта график функције 
            ; 
примени продужену пропорцију у реалним 

ситуацијама. 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 
24 

Квадрат рационалног броја. 

Решавање једначине x² = a, 

постојање ирационалних бројева (на пример решења 

једначине x
2
= 2). 

Реални бројеви и бројевна права. 

Квадратни корен, једнакост  . 

Децимални запис реалног броја; приближна вредност 

реалног броја; апсолутна грешка. Основна својства 

операција с реалним бројевима. 

Функција директне пропорционалности y = kx, 

k ∈ R\{0}. 

Продужена пропорција. 

Историја 

Физика 

информатика 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени Питагорину теорему у рачунским и 
конструктивним задацима; 

правилно користи геометријски прибор. 

ПИТАГО

РИНА 

ТЕОРЕМ

А 

22 

Питагорина теорема (директна и обратна). Важније 

примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају 

бројевима, итд. 

Растојање измеёу две тачке у координатном систему. 

историја 

Ученик ће бити у стању да: 

 трансформише збир, разлику и производ 
полинома; 

 примени формуле за разлику квадрата и квадрат 
бинома; 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАР

СКИ 

ИЗРАЗИ 

48 

Први део 

Степен чији је изложилац природан број; степен декадне 

јединице чији је изложилац цео број; операције са 

степенима; степен производа, количника и степена. 

Други део 

Географија 

физика 
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 растави полином на чиниоце (користећи 
дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата); 

 примени трансформације полинома на решавање 
једначина. 

 

Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, 

среёени облик, трансформације збира, разлике и 

производа полинома у среёени облик полинома). Квадрат 

бинома и разлика квадрата. 

Растављање полинома на чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата. Примене. 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени својства страница, углова и дијагонала 
многоугла; 

 израчуна површину многоугла користећи обрасце 
или разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

 примени ставове подударности при доказивању 
једноставнијих тврёења и у конструктивним 

задацима. 

МНОГОУ

ГАО 
22 

Појам многоугла. Врсте многоуглова. 

Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). 

Обим и површина многоугла. 

Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште троугла. 

Сложеније примене ставова подударности. 

Ликовна 

култура 

Ученик ће бити у стању да: 

‒ примени својства централног и периферијског угла 
у кругу; 

‒ израчуна обим и површину круга и његових делова; 
преслика дати геометријски објекат ротацијом. 

КРУГ 20 

Централни и периферијски угао у кругу. 

Обим круга, број π. Дужина кружног лука. 

Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 

Ротација. 

географија 

Ученик ће бити у стању да: 

 одреёује средњу вредност, медијану и мод. 
 

ОБРАДА 

ПОДАТА

КА 

8 Средња вредност, медијана и мод.  

 

Образовни 

стандарди 

МА.1.1.2.  МА.1.1.3.  МА.1.1.4.  МА.2.1.1.  МА.2.1.2.  МА.2.1.4.  МА.3.1.1.  МА.3.1.3. МА.1.3.2.  МА.2.3.2.  

МА.3.3.2. МА.1.1.6.  МА.2.1.4.  МА.2.2.2.  МА.2.2.3.  МА.3.1.1.  МА.3.1.3.  МА.3.2.2.  МА.3.2.3. МА.2.3.1.  

МА.2.3.2.  МА.3.3.2.   МА.3.3.3. МА.1.3.3.  МА.2.3.3.  МА.3.3.3. МА.1.5.2.  МА.1.5.3.  МА.2.5.2.  МА.2.5.3.  

МА.3.5.2.  МА.3.5.3. 

Кључни појмови 

садржаја 

Реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином, многоугао, ортоцентар и тежиште, круг, 

број π, ротација и средња вредност. 
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7.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

Циљ учења Физике: да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се дарешавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење уоквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову 

примену усвакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућихобразовних стандарда. 

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 
Број 

часа 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

-анализира зависност брзине и преёеног пута од 

времена код праволинијских кретања са сталним 

убрзањем 

-примени Њутнове законе динамике на кретање 

тела из окружења 

-разликује слакарне и векторске физичке величине 

– користи и анализира резултате мерeња 

различитих физичких величина и приказује их 

табеларно играфички; 

– демонстрира појаве: инерције тела,убрзаног 

кретања, кретање тела под дејством сталне силе, 

силе трења и сила акције и реакције на примерима 

из окружења 

Сила 

и 

крета

ње 

25 Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања. 

Успостављање везе измеёу силе, масе тела иубрзања. Други 

Њутнов закон. 

Динамичко мерење силе. 

Меёусобно деловање два тела – силе акције и реакције. 

Трећи Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер брзине и убрзања. 

Тренутна и средња брзина тела. 

Зависност брзине и пута од времена при равномерно 

променљивом праволинијском кретању. 

Графичко представљање зависности брзине тела од времена 

код равномерно променљивог праволинијског кретања. 

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање инерције тела помоћу папира и тега. 

– Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 

– Кретање тела под дејством сталне силе. 

– Мерење силе динамометром. 

– Илустровање закона акције и реакције помоћу 

динамометара и колица, колица са опругом и других огледа 

(реактивно кретање балона и пластичне боце). 

Математика 

Биологија 

Информатика 

Техничко 

образовање 
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Лабораторијске вежбе 

1. Одреёивање сталног убрзања при кретању куглице низ 

жљеб 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa 

(колица) или помоћу Атвудове машине. 

– анализира зависност брзине ипреёеног пута од 

времена код праволинијских кретања са сталним 

убрзањем; 

– примени Њутнове законе динамике на кретање 

тела из окружења; 

– покаже од чега зависи сила трења и на основу 

тога процени како може променити њено 

деловање; 

-демонстрира појаву кретања тела под дејством 

силе Земљине теже и силе трења на примерима из 

окружењa 

К
р

ет
а

њ
е 

п
о
д

 д
еј

ст
в

о
м

 с
и

л
е 

т
еж

е.
 С

и
л

а
 

т
р

ењ
а

 

12 Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев 

оглед. 

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и 

хитац наниже. 

Силе трења и силе отпора средине (трење мировања,клизања 

и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Слободно падање тела различитих облика и маса(Њутнова 

цев, слободан пад везаних новчића...). 

– Падање тела у разним срединама. 

– Бестежинско стање тела (огледи са динамометром,с два 

тега и папиром измеёу њих, са пластичном чашом која има 

отвор на дну и напуњена је водом). 

– Трење на столу, косој подлози и сл. 

– Мерење силе трења помоћу динамометра. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одреёивање убрзања тела које слободно пада. 

2. Одреёивање коефицијента трења клизања. 

Математика 

Информати

ка 

Техничко 

образовање  

-разликује скаларне и векторске физичке величине 

– покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на 

примеру из окружења; 

– наводи примере простих машина које се користе 

у свакодневном животу; 

– прикаже како сила потиска утиче на понашање 

тела потопљених у течности наведе услове 

пливања тела наводи; 

Равн

отеж

а 

тела 

11 Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз 

различите примере слагања сила. 

 Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент 

силе.Равнотежа полуге и њена применa. 

Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa 

применa. Пливање и тоњење тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. 

– Равнотежа полуге. 

– Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда наводи, 

Математика 

Информати

ка 

Техничко 

образовање 
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Картезијански гњурац, суво грожёе у минералној води, свеже 

јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са кором и 

без коре уводи, пливање коцке леда на води...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одреёивање густине чврстог тела применом Архимедовог 

закона. 

– повеже појмове механички рад,енергија и снага и 

израчуна рад силе теже и рад силе трења; 

– разликује кинетичку и потенцијалну енергију 

тела и повеже њихове промене са извршеним 

радом; 

– демонстрира важење закона одржања енергије на 

примерима из окружења; 

– решава квалитативне, квантитативнеи графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење,равнотежа полуге, сила потиска,закони 

одржања...); 

Меха

ничк

и рад 

и 

енерг

ија 

15 Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења. 

Квалитативно увоёење појма механичке енергије тела. 

Кинетичка енергија тела. Потенцијална 

енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела. 

Веза измеёу промене механичке енергије тела и извршеног 

рада. Закон о одржању механичке енергије. 

Снага. Коефицијент корисног дејства. 

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења 

при клизању тела по различитим подлогама, узкоришћење 

динамометра. 

– Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије 

надуваног балона за вршење механичког рада. 

– Примери механичке енергије тела. Закон о одржању 

механичке енергије (Галилејев жљеб;математичко клатно; 

тег са опругом) 

Лабораторијске вежбе 

1. Одреёивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по 

различитим подлогама. 

2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу 

колица. 

Математика 

Информати

ка 

Техничко 

образовање 

– разликује појмове температуре и количине 

топлоте и прикаже различите механизме преноса 

топлоте са једног тела на друго; 

– анализира промене стања тела(димензија, 

запремине и агрегатног стања) приликом грејања 

или хлаёења; 

– наведе методе добијања топлотне енергије и 

Топл

отне 

појав

е 

9 Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично 

кретање. 

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. 

Унутрашња енергија и температура. 

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. 

Топлотна равнотежа. 

Агрегатна стања супстанције. 

Математика 

Информати

ка 

Техничко 

образовање 
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укаже на примере њеногкр рационалног 

коришћења  

Демонстрациони огледи: 

– Дифузија и Брауново кретање. 

– Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон 

на стакленој посуди  

– флаши и две посуде са хладном и топлом водом, 

Гравесандов прстен,издужење жице, капилара...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после 

успостављања топлотне равнотеже. 

 

Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, равнотежа тела, механички рад, енергија, снага , 

топлотне појаве, температура. 

 

          Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма : 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су усвојени Стандарди образовних постигнућа 

ученика у основној школи. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче у процесу остваривања наставе у пет области 

предмета: Сила и кретање, Кретање тела под дејством силе теже, Силе трења, Равнотежа тела, Механички рад и енергија, Снага , Топлотне 

појаве. 

Обнављање дела градива из шестог разреда, које се односи на равномерно праволинијско кретање, силу као узрок промене стања и 

инертност тела, треба да послужи као увод и обезбеди континуитет. 

Ученици седмог 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 основу за праћење програма физике у следећим разредима. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одреёеном нивоу, у складу са образовним стандардима и исходима, 

могу да усвоје сви ученици седмог разреда. 

               ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, исхода и образовних стандарда, самостално 

планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања појединих 

тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одреёеној мери (водећи рачуна да се не наруши логичан след учења физике) 

прерасподелити садржаје према својој процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену опремљености 

кабинета за физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити. 

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

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво конкретне наставне 

јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, 

дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такоёе, имати у виду да се исходи разликују, да се  неки 

лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији 

итд.), ученицима седмог разреда најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Зато програм предвиёа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увоёење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ развијање радозналости и интересовања за физику. 

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при решавању 

проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота. Одреёени садржаји и тематске целине се могу реализовати и 

преко пројектне наставе. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Програмски садржаји седмог 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 
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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 прилагоёена овим специфичностима. 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe 
Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално или кроз размену мишљења у малим групама, 

најпре предвиёати исход демонстрације, а потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да наведе ученика да својим 

речима, на основу сопственог расуёивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише 

нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се проёе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација 
При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк 

пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, 

мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и 

рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe 

вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeёунaрoдни систeм jeдиницa). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, 

тако да свака група има свој термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, тако да на једној 

вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извоёења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обраёени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу (дефиниција величине која се одреёује и 

метод који се користи да би се величина одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, 
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– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При 

уношењу резултата мерења у ёачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за величине које се 

посредно одреёују. Процену грешке посредно одреёене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 
При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. С 

обзиром на то да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност ураёеног задатог 

домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по 

групама уз асистенцију наставника. Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру прикупљања података, 

извоёење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање. Препорука је да се пројектна настава реализује бар једном у полугодишту. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

● Улога физике у заштити човекове околине 

● Енергетска ефикасност 

● Климатске промене 

● Значај воде за живи свет 

Праћење рада ученика 
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика 

наставе. Такоёе је у обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата 

које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално 

знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи прецизну 

терминологију и развија способност да своје мисли јасно и течно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагоёен психофизичким могућностима ученика седмог разреда, сталним 

обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност 

разних области физике. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 
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У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења. Да би 

вредновање било објективно потребно је да буде усклаёено са принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, стечених на 

основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских 

вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог 

испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник 

физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

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

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

остварености образовних исхода. 

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

Табела 

Редни 

број 

теме 

Наслов теме 
Број 

часова 
Број часова за лабораторијске вежбе Укупан број часова за наставну тему 

1 Сила и кретање 22 3 25 

2 
Кретање тела под дејством 

силе теже. Силе трења 
10 2 12 

3 Равнотежа тела 10 1 11 

4 
Механички рад и енергија. 

Снага 
13 2 15 

5 Топлотне појаве 8 1 9 

Укупно  63 9 72 
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7.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Циљ и задаци предмета : Да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуёем, 

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 и тимски рад, и одговоран однос према себи, 

другима и животној средини. 

Компетенције које развија : Хемијска писменост. Вештине за експериментални рад и хемијски језик. Компетенције за учење. Рад са 

подацима и информацијама. Комуникација. Дигитална компетенција. Одговоран однос према околини и здрављу. 

ИСХОДИ ТЕМА 

Бр. 

ча

с 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

- идентификује и објашњава 

појмове који повезују хемију 

са другим наукама и 

различитим професијама, и 

принципима одрживог 

развоја; 

- правилно рукује 

лабораторијским посуёем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одгворан однос 

према здрављу и животној 

средини;  

- експериментално 

појединачно и у групи 

испитује, описује и 

објашњава физичка и 

хемијска својства и физичке и 

хемијске промене супстанци;  

- повезује физичка и хемијска 

својства супстанци са 

Хемија као 

експери-

ментална 

наука и 

хемија у свету 

око нас 

 

 

 

 

Хемијска 

лаборато-рија 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет изучавања хемије;  

Везе измеёу хемије и других наука; Примена хемије у 

различитим делатностима и свакодневном животу; 

Супстанца;  

Врсте супстанци: хемијски елементи, хемијска једињења и 

смеше  

Демонстрациони огледи: демонстрирање узорака 

елемената, једињења и смеша. 

 

 

Хемијска лабораторија и експеримент; Лабораторијско 

посуёе и прибор; 

Физичка и хемијска својства супстанци; 

Физичке и хемијске промене супстанци 

Демонстрациони огледи: 
демонстрирање правилног руковања лабораторијским 

посуёем и прибором и правилног извоёења основних 

лабораторијских техника рада; испитивање физичких и 

хемијских својстава и промена супстанци. 

Лабораторијска вежба I: основне лабораторијске технике 

Биологија (уопштено о 

живом свету, појавама у 

природи), физика (појаве у 

природи), математика 

(једноставни прорачуни, 

бележења резултата), 

техника и технологија 

(материјали). 

 

 

Биологија (лаб. прибор и 

посуёе), физика (лаб. 

прибор и посуёе), 

математика (једноставни 

прорачуни, бележења 

резултата). 
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применом у свакодневном 

животу и различитим 

професијама; 

 

 

- налази потребне 

информације у различитим 

изворима користећи основну 

хемијску технологију и 

симболику; 

- објашњава основну разлику 

измеёу хемијских елемената 

и једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената 

и једињења у свакодневном 

животу; 

- представља структуру 

атома, молекула и јона 

помоћу модела, хемијских 

симбола и формула; 

- повезује распоред електрона 

у атому елемената с 

положајем елемената у 

Периодном систему 

елемената и својствима 

елемената; 

 

- разликују хемијске елементе 

и једињења на основу 

хемијских симбола и 

формула;  

- разликују типове хемијских 

веза, препознаје тип хемијске 

везе у супстанцама и повезује 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекули 

елемената и 

једињења, 

јони и јонска 

једињења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рада: мешање, уситњавање и загревање супстанци. 

Лабораторијска вежба II: физичка својства супстанци, 

мерење масе, запремине и температуре супстанце. 

Лабораторијска вежба III: физичке и хемијске промене 

супстанци. 

 

 

 

Атоми хемијских елемената;  

Хемијски симболи; 

Граёа атома: атомско језгро и електронски омотач; 

Атомски и масени број, изотопи; 

Распоред електрона по нивоима у атомима елемената; 

Периодни систем елемената (ПСЕ), закон периодичности и 

веза измеёу броја и распореда електрона по нивоима у 

атомима елемената и положаја елемената у ПСЕ; 

Племенити гасови – својства и примена 

Демонстрациони огледи: формулисање претпоставке о 

честичној граёи супстанци. 

Вежба IV: одреёивање валентног нивоа и броја валентних 

електрона 

 

Ковалентна веза: молекули елемената и молекули једињења;  

Атомскa и молекулскa кристалнa решеткa; 

Јонска веза и јонска кристална решетка; 

Валенца;  

Хемијске формуле и називи 

Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са ковалентном и јонском везом. 

Лабораторијска вежба V: упореёивање својстава супстанци 

са јонском и супстанци са ковалентном везом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика (топлотне појаве), 

математика (једноставни 

прорачуни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика (физичка својства 

супстанци: агрегатно 

стање, тачка топљења и 

кључања, растворљивост, 

граёа супстанци, 

електрично поље, 

стандардни услови: 

атмосферски притисак и 

температура), математика 

(једноставни прорачуни, 

бележења резултата), 

биологија (граёа живе и 
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са својствима тих супстанци; 

 

 

- објашњава по чему се 

разликују чисте супстанце од 

смеша и илуструје то 

примерима;  

- разликује хомогене и 

хетерогене смеше, наводи 

примере из свакодневног 

живота и раздваја састојке 

смеша;  

-објасни процес растварања 

супстанце и квантитативно 

значење растворљивости 

супстанце; 

-изводи израчунавања у вези 

с масеним процентним 

саставом раствора; 

- напише једначине 

хемијских реакција и објасни 

њихово квалитативно и 

квантитативно значење; 

- квантитативно тумачи 

хемијске симболе и формуле 

користећи  појмове релативна 

атомска и молекулска маса, 

количина супстанце и 

моларна маса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомогене и 

хетерогенe 

смеше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемијске 

реакције и 

хемијске 

једначине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смеше: хомогене и хетерогене; 

Раствори – хомогене смеше;  

Растварање и растворљивост;  

Вода и ваздух – хомогене смеше у природи; 

Масени процентни састав смеша; 

Раздвајање састојака смеша: декантовање, цеёење и одвајање 

помоћу магнета 

Демонстрациони огледи: састав и својства смеша; раствори 

и њихова својства; растворљивост; незасићени, засићени и 

презасићени раствори; раздвајање састојака смеша. 

Лабораторијска вежба VI: испитивање растворљивости 

супстанци. 

Лабораторијска вежба VII: раздвајање састојака смеша: 

декантовање, цеёење и одвајање помоћу магнета. 

 

Хемијске реакције, Закон о одржању масе;  

Хемијске једначине 

Демонстрациони огледи: 

мерење и упореёивање укупне масе супстанци пре и после 

хемијске реакције у отвореном и затвореном реакционом 

систему.  

Вежба VIII: састављање једначина хемијских реакција 

 

 

 

 

 

 

 

 

неживе природе), 

географија (састав стена, 

вода). 

 

Биологија (састав 

телесних течности нпр 

крв, лимфа; природних 

материјала нпр памук, 

целулоза), физика (састав 

супстанци које чине 

смеше, челик и др легуре), 

географија (састав стена, 

минерала, вода), техника и 

технологија (састав 

материјала природних и 

синтетских). 

 

 

 

Математика (једноставни 

прорачуни, НЗС, НЗД), 

физика (материја, видови 

појављивања материје, 

топлотне промене, 

егзотермне и ендотермне 

реакциоје), биологија 

(приказ биолошких 

процеса једначинама 

хемијских реакција, нпр 

фотосинтеза, алкохолно 

врење...). 
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- опише и објасни физичка и 

хемијска својства водоника и 

кисеоника; 

- разликује оксиде, кислине, 

хидроксиде и соли на основу 

хемијске формуле и назива, 

опише основна својства ових 

класа једињења; 

- индикаторима испита и на 

рН скали процени киселост 

раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних 

производа. 

Израчуна-

вања у хемији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоник и 

кисеоник, и 

њихова 

једињења; 

Соли 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Релативна атомска и релативна молекулска маса; 

Количина супстанце и мол; 

Моларна маса; 

Закон сталних односа маса;  

Масени процентни састав једињења; Израчунавања на основу 

једначина  

хемијских реакција 

Лабораторијска вежба IХ: мерење масе супстанце и 

израчунавање моларне масе и количине супстанце. 

 

 

Водоник; 

Кисеоник; Оксидација, сагоревање и корозија; 

Оксиди: хемијске формуле, називи и основна својства; 

Киселине: хемијске формуле, називи и основна својства; 

Хидроксиди (базе): хемијске формуле, називи и основна 

својства; 

Мера киселости раствора: pH-скала; 

Неутрализација – хемијска реакција киселина и хидроксида 

(база); 

Соли: формуле и називи 

Демонстрациони огледи: 

испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу 

индикатора; реакција неутрализације. 

Лабораторијска вежба X: испитивање кисело-базних 

својстава раствора помоћу индикатора. 

Математика (једноставни 

прорачуни, НЗС, НЗД),  

физика (корелација са 

густином, масом и 

запремином раствора). 

 

 

 

 

 

 

Биологија (процеси у 

природи, фотосинтеза), 

физика (топлотне 

реакције, егзотермне 

реакције), математика 

(једноставни прорачуни, 

НЗС). 

 

Начин остваривања програма: Упознавање ученика са новим наставним предметом, повезивање са другим наукама, свакодневним 

животом, професијама; коришћење начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (упознавање са правилима рада у хемијској 

лабораторији, мере заштите себе, других, животне средине, прва помоћ, читање популарне литературе и сл.); мeтoдa лoгичкoг зaкључивaњa; 

излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе (показивање узорака супстанци, које су углавном ученицима познате из 

свакодневног живота); систематско праћење рада сваког ученика. Разговор, писане провере знања, монолошко-дијалошка метода, шеме, 

слике, уџбеник, збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС:  

ХЕ.1.1.1. да прави разлику измеёу елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове сложености  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор  

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, 

изомер, изотоп 

 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА: 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та 

својства опише  

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при променама 

укупна маса супстанци не мења  

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте  

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења  

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ: 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграёене од атома, молекула и јона, и те честице меёусобно разликује по наелектрисању и сложености граёе  

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих представника класа неорганских 

и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање,елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид,киселина,база,со, индикатор  

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одреёује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и растворљивост супстанци) ХЕ.3.1.4. 

структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграёују и како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и 

јона 
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МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА: 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграёене од атома, молекула и јона, и те честице меёусобно разликује по наелектрисању и сложености граёе  

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих представника класа неорганских 

и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање,елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид,киселина,база,со, индикатор 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одреёује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и растворљивост супстанци) ХЕ.2.1.2. 

значење термина:материја, хомогена смеша,хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, 

изотоп  

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

ХЕ.3.1.1. разлику измеёу чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их изграёују  

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица  

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграёују и како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, 

молекула и јона 

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ: 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику измеёу елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове сложености  

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових својстава  

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима ХЕ.1.1.7. шта раствори, како настају и примере 

раствора у свакодневном животу  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање,елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид,киселина,база,со, индикатор  

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та 

својства опише  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одреёује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и растворљивост супстанци)  

ХЕ.2.1.2. значење термина:материја, хомогена смеша,хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, супституција,адиција,анхидрид, 

изомер, изотоп  

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор  
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ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре растварача, уситњавањем супстанце, 

мешањем)  

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача (разблаживање и концентровање)  

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски  

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и обрнуто  

ХЕ.2.1.10. направи раствор одреёеног процентног састава 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте  

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ХЕ.3.1.1. разлику измеёу чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их изграёују  

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе 

супстанце и растварача  

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да бележи и приказује резултате 

табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ: 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при променама 

укупна маса супстанци не мења  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих представника класа неорганских 

и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање,елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид,киселина,база,со, индикатор  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.2. значење термина:материја, хомогена смеша,хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, супституција,адиција,анхидрид, 

изомер, изотоп  

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу хемијске једначине, то јест да 

покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама  

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте 

 

ХЕМИЈСКА ИЗРАЧУНАВАЊА: 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при променама 

укупна маса супстанци не мења  
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ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих представника класа неорганских 

и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање,елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид,киселина,база,со, индикатор  

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу хемијске једначине, то јест да 

покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама  

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант 

у вишку и однос масе и количине супстанце  

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе  

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе  

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ: 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових једињења ХЕ.1.2.6. основна физичка и 

хемијска својства оксида, киселина, база и соли  

ХЕ. 2.2.1. на основу назива оксида и киселина, састави формулу ових супстанци  

ХЕ. 2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  

ХЕ. 3.2.2.хемијска својства оксида( реакције са водом,киселинама, хидроксидима)  

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и 

базним оксидима)  

ХЕ. 3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са киселим оксидима)  

ХЕ. 3.2.6. изведе реакцију неутрализације 
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7.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ и задаци предмета: 

•  Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења  

• Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању 

свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације  

• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који 

решавају  

• Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије  

• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, 

алгоритамског дијаграма или програма  

• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сараёивати, кога ће се консултовати)  

• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду 

у дигиталном окружењу  

 

Компетенције које развија:  

Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

Дигитална компетенција 

Учење како се учи 
Кроз наставу информатике ученици развијају нове облике писмености као што су: ИКТ, дигитална, медијска, информатичка, www и интернет 

писменост. Кроз рачунарство ученици развијају појмове алгоритма, програмирања, нових технологија. 

 

Начин остваривања програма:  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 
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ИСХОДИ ТЕМА 
Бр. 

час 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

КОРЕЛАЦИЈ

А 

– прикупља, уноси и приказује податке којима се анализира неки 

проблем помоћу одговарајућег програма 

– открива однос измеёу података користећи се визуелизацијом 

– сараднички реализује наставне пројекте који укључују избор, 

коришћење и комбиновање више апликација да би досегао 

изазовне циљеве  укључујући прикупљање и анализу података и 

задовољавање потреба познатих корисника 

ИКТ 14 

• програм за табеларне прорачуне (на 
рачунару и у облаку) 

• визуелизација података 
• онлајн анкете 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

– користи различите врсте технологије на сигуран, етички, 

одговоран и безбедан начин, водећи рачуна о онлајн идентитету и 

приватности; 

– препозна непримерени садржај и/ или нежељене контакте и да 

се од њих заштити 

 
ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
4 

• поступци и правила за безбедно 
понашање и представљање на мрежи 

• ауторска права и симболи који 
представљају лиценцу 

• заштита здравља 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио 

– коришћењем текстуалног програмском језика опште намене, 

формира рачунарске програме који решавају одреёене класе 

проблема уз помоћ одговарајућих програмских библиотека и 

прилагоёених могућности развојног окружења, при чему сам 

програм  не мора бити алгоритамски сложен 

– користи барем један алат који обухвата програмски језик, 

програмску библиотеку и развојно окружење и да решава 

једноставне проблеме типичне за област примена на коју је 

оријентисан тај алат 

–  за описан задатак из одговарајућег домена примене опише 

планирано решење и да тако описано решење имплементира 

– користи документацију и доступне информације са интернета 

како би на одговарајући начин употребио алат за решавање 

задатог проблема 

– проналази и користи слободно доступне садржаје са интернета 

које укључује у своје решење 

РАЧУНАРСТВО 

 
18 

• упознавање са изабраним алатом 
(уколико се могу обезбедити 

одговарајућа средства за извоёење 

наставе, алат може обухватити и 

хардверске односно механичке 

компоненте, као што су роботи) 

• избор проблема који ће се решавати 
треба да је што више оријентисан на 

домен примене на који је оријентисан 

изабран алат,са што једноставнијим 

програмирањем, али да је ипак 

суштина решења у програмском коду 

 

Српски језик, 

енглески језик, 

тио, 

математика 
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Облицинаставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу 

развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

● практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу остварености исхода 

 

Настава се реализује у групама  

Годишњи фонд часова је 36. 

 

Препоруке за реализацију наставе 
– Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у седми разред. 

– Инсистирати на прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка. 
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7.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ и задаци предмета : су  наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

Компетенције које развија : 

У оквиру области Животно и радно окружење посебно развијати меёупредметне компетенције – Одговоран однос према околини и 

Естетичка. 

- У оквиру области Саобраћај посебно развијати меёупредметну компетенцију – Одговоран однос према здрављу. 

- У оквиру области Техничка и дигитална писменост посебно развијати меёупредметне компетенције – Дигиталну, Рад са подацима и 

информацијама и Комуникација. 

- У оквиру области Ресурси и производња посебно развијати меёупредметну компетенцију – Естетичка, Одговоран однос према околини 

и Компетенција за учење. 

- У оквиру области Конструкторско моделовање посебно развијати меёупредметне компетенције – Предузетништво, Решавање проблема, 

Сарадња, Дигиталну и Комуникација 

 

 

 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

-повеже развој машина и  њихов допринос подизању 

квалитета живота и рада; 

-повеже ергономију са здрављем и конфором људи при 

употреби техничких средстава; 

-анализира да ли је коришћење одреёене познате 

технике и технологије у складу са очувањем животне 

средине; 

-истражи могућности смањења трошкова енергије у 

домаћинству; 

 -повеже занимања у области производних техника и 

технологија са сопственим интересовањем; 

1
. 

Ж
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6 

Појам, улога и развој машина и механизама. 

Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде. 

Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава 

на здравље људи. 

Зависност очувања животне средине од технологије. 

Професије (занимања) у области производних техника и 

технологија. 

 

математика 

 ликовна 

култура  

биологија 
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разликује врсте транспортних машина; 

повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја са 

њиховом улогом; 

провери техничку исправност бицикла; 

демонстрира поступке одржавања бицикла или 

мопеда; 2
. 

С
а
о
б
р

а
ћ

а
ј 

6 

Машине спољашњег и унутрашњег транспорта. 

Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, 

преносни, управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног 

учешћа у саобраћају. 

 

историја 

физика 

 

самостално црта скицом и техничким цртежом 

предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

користи CAD технологију за креирање техничке 

документације; 

образложи предности употребе 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета; 

управља моделима користећи рачунар; 

објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, 

паметних телефона и осталих савремених ИКТ 

уреёаја; 

3
. 
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Специфичности техничких цртежа у машинству. 

Ортогонално и просторно приказивање предмета. 

Коришћење функција и алата програма за CAD. 

Употреба 3D штампе у изради тродимензионалних модела 

и макета.  

Основне компоненте ИКТ уреёаја. 

Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и 

интерфејса. 

Вештачка интелигенција – појмови; примери технологија 

управљаних вештачком интелигенцијом. 

информатик

а и 

рачунарство 

математика 

 ликовна 

култура  

биологија 

 

аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи 

идентификује материјале који се користе у машинству 

и на основу њихових својстава процењује могућност  

примене; 

користи прибор за мерење у машинству водећи рачуна 

о прецизности мерења;  

врши операције обраде материјала који се користе у 

машинству, помоћу одговарајућих алата, прибора и 

машина и примени одговарајуће мере заштите на раду; 

објасни улогу одреёених елемената машина и 

механизама на једноставном примеру; 

образложи значај примене савремених машина у 

машинској индустрији и предности роботизације 

производних процеса;  објасни основе конструкције 

робота; класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

4
. 
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Рационално коришћење ресурса на Земљи и очување и 

заштита животне средине. 

Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др.). 

Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава 

(мерила). 

Технологија обраде материјала у машинству (обрада 

материјала са и без скидања струготине, савремене 

технологије обраде). 

Елементи машина и механизама (елементи за везу, 

елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи). 

Производне машине: врсте, принцип рада, појединачна и 

серијска производња. 

Појам, врсте, намена и конструкција робота (механика, 

погон и управљање). 

Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, 

топлотни). Моделовање погонских машина  и/или 

школског мини робота. 

математика 

 историја 

биологија 

физика 

хемија 
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самостално/тимски истражи и реши задати проблем у 

оквиру пројекта; 

изради производ у складу са принципима безбедности 

на раду; 

тимски представи идеју, потупак израде и производ; 

креира рекламу за израёен производ; 

врши e-коресподенцију у складу са правилима и 

препорукама са циљем унапреёења продаје; 

процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, педантност и 

сл.). 

5
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Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање 

задатка. 

Самосталан/тимски рад на пројекту. 

Израда техничке документације изабраног модела ручно 

или уз помоћ рачунарских апликација. 

Реализација пројекта - израда модела  коришћењем алата и 

машина у складу са принципима безбедности на раду.  

Представљање идеје, поступака израде и производа. 

Процена сопственог рада и рада других на основу 

постављених критеријума.  

  Употреба електронске коресподенције са циљем 

унапреёења производа. 

Одреёивање оквирне цене трошкова и вредност израёеног 

модела. 

Креирање рекламе за израёен  производ. 

информатик

а и 

рачунарство 

математика 

 ликовна 

култура  

 

 

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 седми 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, такоёе, 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 меёупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора 

знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  
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Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода.  

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

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уреёаја, 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 седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у претходним разредима, као и са 

одреёеним животним искуствима у коришћењу различитих уреёаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 

овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и 

технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици 

откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о 

томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад 

нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима 

заштите животне средине. 

Животно и радно окружење 

Да би се достигли исходи за ову област потребно је повезивати садржаје осталих области са примерима са којима се ученици готово 

свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су 

људи до сада решавали проблеме у борби за преживљавање. 

Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити ученицима што је могуће више на практичним 

примерима користећи доступна наставна средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и 

противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама.  

Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на експлоатацију сировина, загаёење ваздуха 

производњу токсичних отпада и њихов утицај на климатске промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како 

готови, тако и они које су ученици израдили. 

На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили појам уштеде енергије, потребно је упутити их 

да на примеру свог домаћинства истраже колика је потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би се 

потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде податке о потрошњи појединих доступних уреёаја и 

укупној количини потрошене енергије на месечном нивоу. У зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, 

самостални превоз, пољопоривредне машине) и могућности уштеде.  

У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно изложени утицају дизајна на конфорно и безбедно 

руковање машинама и уреёајима. Без дубљег задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за 
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квалитетнији и безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, безбедна растојања од машина, екрана) ради 

постизања конфора и очувања здравља. 

Препоручени број часова је  6. 

 

Саобраћај 

Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове 

области подсетити ученике да су у претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и организацији 

саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за регулисање друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на 

пешаке и бициклисте као учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном 

понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају. 

У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим најважнијим подсистемима (погонски, преносни, 

управљачки и кочиони). У складу са исходима ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним деловима 

саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у 

области Ресурси и производња са аспекта елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални 

елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 

Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, 

аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови).  

При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и аутомобила. 

Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла (упављачки, преносни и кочиони систем, пнеуматике, 

висину седишта, осветљење и др.) и демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода користити школски 

бицикл и постер мопеда. 

Препоручени број часова је 6. 

 

Техничка и дигитална писменост 

Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. Потребно је упознати и оспособити ученике за 

ортогонално и просторно представљање предмета и коришћење рачунарских апликација за CAD. У оквиру апликације ученици најпре 

креирају модел користећи 2D приказ на основу података које читају са техничког цртежа. Коришћењем 3D модела ученици активирају 

основне технике дизајна са циљем самосталног креирања техничког цртежа у складу са стандардима. Креирати вежбу у оквиру које ученици 

анализирају елемент сложеније геометрије, израёују модел користећи CAD и рендерују га. 

Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих ИКТ уреёаја. Уколико временски оквир 

дозвољава, ученике упознати и са начином функционисања појединих компоненти, али на елементарном нивоу препоручено коришћењем 

рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћења рачунарске технике у апаратима, уреёајима и 

производним процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и контроли. Уколико школа поседује одговарајућу опрему, 
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реализовати вежбе у којима ће ученици управљати моделом користећи рачунар и интерфејс или исту активност реализујте коришћењем 

рачунарских симулација. 

Како је за реализацију садржаја везаних за вештачку интелигенцију, у овом разреду предвиёена два часа, неопходна је добра организација 

часа како би ученике упознали са појмом и применом вештачке интелигенције. То подразумева да излагање наставника треба подкрепити 

унапред припремљеним мултимедијалним садржајима, пре свега када је у питању примена вештачке интелигенције. 

Разговор са ученицима о овој теми почети са питањима која подстичу ученике на размишљање о појму „интелигенција“, а затим и „вештачка 

интелигенција“ (машинска интелигенција коју везујемо за рачунаре, роботику итд.). 

Кроз неколико питања навести ученике на размишљање и дискусију о томе колико су упознати са појмом вештачке интелигенције кроз 

коришћење „паметних“ уреёаја, као што су паметни телефони, таблети, прегледом интернета, гледањем научно-фантастичних филмова или 

долажењем до других информација путем различитих медија. 

При објашњењу појма вештачке интелигенције не треба инсистирати на учењу дефиниције (јер дефиниција има више) већ ученицима 

представити вештачку интелигенцију као подобласт рачунарства чији је задатак развијање програма (софтвера) који ће омогућити рачунарима 

да размишљају и да се понашају интелигентно, на сличан начин као што се понаша и размишља човек. 

Ученицима објаснити да се почетак развоја вештачке интелигенције везује за прве рачунаре и роботизоване машине. Каснијим усавршавањем 

ИКТ-а, роботике, мехатронике и других наука, све више се развијала и област вештачке интелигенције. 

Објаснити ученицима термин – „машинско учење“ (machine learning) који се везује за вештачку интелигенцију. Машинско учење је подобласт 

вештачке интелигенције чији је циљ конструисање алгоритама и рачунарских система који су способни да се адаптирају на нове ситуације и 

уче на бази искуства. 

Навести примере примене вештачке интелигенције, са акцентом на области које се изучавају у оквиру Програма наставе и учења из Технике и 

технологије, као што су: роботика (хуманоидни, индустријски роботи и др.), саобраћај (прототипови првих аутономних аутомобила, 

интелигентни саобраћајни системи), паметни градови (паметне куће, паметни уреёаји), IOT технологија, пољопривреда (паметни системи за 

наводњавање и др.), здравство (дијагностиковање болести пацијената, „паметни болнички кревети“ и др.), интернет (лакши и бржи одабир 

садржаја код претрага на интернету, код филтрирања нежељене поште, код разних сервиса за превоёење (нпр. Гугл преводиоца итд.), бизнис, 

економија и трговина (боље пословање привредних субјеката) итд. 

Препорука је да се наставна тема о вештачкој интелигенцији реализује после наставне теме Управљање и контрола коришћењем рачунарске 

технике и интерфејса или после наставне теме Појам, врсте, намена и конструкција робота, јер ће ученици најлакше моћи да разумеју појам 

вештачке интелигенције кроз садржаје из роботике у којој је највише и заступљена. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

Ресурси и производња  

Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне средине. Уколико има могућности, 

организовати посету установи или погону чија је делатност директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима 

задатак за самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који начин се они остварују. 
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Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће користе у машинству и због којих њихових 

својстава. Демонстрирати правилно коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. 

Објаснити улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или путем рачунарске симулације. Потребно је 

увести ученике у карактеристике обраде материјала који се користе у машинству, практично демонстрирати операције и реализовати 

једноставну вежбу водећи рачуна о безбедности ученика. Илустровати савремене технологије обраде материјала и по могућности 

организовати посету производном погону који их користи. Упознати ученике са савременим производним машинама у машинској индустрији 

и значајем њихове примене у појединачној и серијској производњи. 

Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји могућност, демонстрирати рад школског робота или 

користити рачунарску симулацију. Упознати ученике са основама конструкције робота и улогом појединих делова. Роботику повезати са 

наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, енергетика и технологија обраде материјала. Реализацију 

ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства. 

Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову примену на практичним примерима из учениковог 

окружења. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање  

У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине. 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.  

Ова тема се односи на израду модела разних машина и уреёаја који су засновани на основним елементима и принципима рада машина и 

механизама (елементима за везу, за пренос снаге и кретања, специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, 

саобраћајних средстава, транспортних машина и уреёаја, претварача енергије и др. 

Један од аспекта употребе рачунара и периферних уреёаја је и у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс – систем 

веза са рачунаром) и конструкцијом робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства. 

Пошто се ученици слободно опредељују за одреёену активност у оквиру дате теме, један од корака ка дефинисању свога пројекта, је 

проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално 

проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, мора 

се водити рачуна о принципу 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. У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на употребу електронске 

коресподенције са циљем унапреёења рада на реализацији пројекта. 

Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета за Технику и технологију алатима и 

материјалом. 
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Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских апликација, примењивати научено: просторно 

приказивање предмета, ортогонално пројектовање као и специфичности техничког цртања у области машинства. Треба настојати да се 

остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе рачунар за цртање и израду презентација.  

По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака израде и готовог производа. У овој етапи се врши и 

процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.). 

На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да искажу оквирне цене трошкова и вредност 

израёеног модела. У складу са предузетничким аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израёени 

производ.  

Препоручен број часова за реализацију ове области је 22. 

 

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. 
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7.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу свог и других народа. 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

– користи традиционалне технике и одабрана савремена средства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције примењујући основна знања о пропорцијама и 

перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обраёује и дели дигиталне фотографије; 

– учествује у заједничком креативном раду који обједињује различите 

уметности и/или уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама 

повезујући кључне текстуалне податке и визуелне информације; 

– представи своје и радове других, кратко, аргументовано и афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа културе; 

– разматра своја интересовања и могућности у односу на занимања у 

визуелним уметностима. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Боје и емоције, стилизација облика. 

Композиција линија, композиција боја, композиција 

облика. Равнотежа, контраст, понављање и 

степеновање облика, варијације. Орнамент и 

арабеска. 

Пропорције. Пропорције главе и тела. 

Перспектива. Колористичка, ваздушна, линеарна 

перспектива. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. 

Оригинал, копија и плагијат. 

Дигитална фотографија. Кадар, селфи и аутопортрет. 

Анимација. Процес креирања, стори борд. 

Сцена. Обједињавање покрета, игре и звука. 

Презентације. 

УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

Уметност и технологија. Уметничка занимања и 

продукти. Савремена технологија и уметност. 

Уметност око нас. Уметничка рециклажа, уметнички 

пројекти, хуманитарне акције... Наслеёе. 

 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Кључни појмови су меёусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни појам је простор, јер се све што 

видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови. У седмом разреду их има шест: простор – облик, линија, 
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боја, текстура, светлина. Понављање истих кључних појмова из разреда у разред не подразумева понављање истих садржаја и активности. У сваком 
разреду кључни појмови се разматрају из другог угла и надограёују новим појмовима и подпојмовима. 

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који треба 

свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и 
даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и откривају те везе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању компетенција. Достижни су за 

сваког ученика, у мањој или већој мери. У другој колони табеле предложени су називи целина, а у трећој појмови, подпојмови и теме за разговор и 
истраживање. Треба имати у виду да предложени садржаји нису предлози наставних тема и наставних јединица. 

У новом моделу наставе и учења фокус није на садржајима. Наставник креира програм на основу компетенција, предметног циља, исхода и кључних 

појмова. Једна наставна тема траје најмање четири часа. У оквиру теме се повезују појмови које наставник бира из свих целина. Да би се омогућили услови 

за напредовање ученика, у настави треба да доминирају сложени задаци који циљају више исхода и меёупредметних компетенција. Осим стваралачког 
рада значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање, истраживање и развијање креативних идеја. 

Имајући у виду недовољан фонд часова и опремљеност кабинета/учионица у којима се одржава настава Ликовне културе, пожељно је да се настава 

планира тимски. Поједини задаци/активности могу да се реализују у кабинету за информатику, у интегрисаној настави, у настави других предмета, ван 
школе (на екскурзији, у музеју...) или као домаћи задатак (индивидуални или тимски пројекти). 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће ученици истраживати кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира теме и појмове које 

ученици могу да истраже сами (код куће), а према сопственим интересовањима. 

Композиција 
Када ученици сликају, наставник може да постави ликовни проблем који се односи на повезивање емоција и боја (изражавање сопственог 

расположења или планско коришћење боја да би се изазвале одреёене емоције код посматрача). Ученици, ако желе, могу да одаберу и истраживачке теме 

везане за пигментну боју (на пример, по чему боје добијају називе, занимљивости о производњи боје током историје, психолошко дејство боје, боје и 

амбалажа производа, комбиновање боја приликом уреёења просторије и утисак који комбинација оставља на посматраче...). Одабрану тему могу да 

истраже тако што ће истраживати податке код куће и/или кроз ликовни рад на часу. Када је реч о стилизовању облика, предлог се односи на то да ученици 

науче како да максимално поједноставе сложени облик, да га кроз фазе, поступно, сведу на знак. Потребно је да уоче по чему је облик препознатљив, да 

разликују његову битну карактеристику од мање важних детаља. Затим, да испробају неке поступке који ће им помоћи да стилизују облик (брисање детаља 

сложеног цртежа белом бојом, своёење сложеног облика на геометријске фигуре, опцртавање контуре, цртање контуре, истицање/преувеличавање 

карактеристичног детаља...). Могу да ураде више нацрта на мањем формату папира. Касније, када буду стварали сложеније радове (на пример, портрет) 

могу да примењују поступак или поступке који им највише одговарају. Потребно је и да ученици разумеју разлику измеёу тродимензионалног објекта и 

илузије тродимензионалности (која се постиже на дводимензионалној подлози традиционалним техникама или у апликативном програму). Ако процени да 
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су ученици заинтересовани, наставник може да планира и креирање илузија (оп-арт или друге илузије), у супротном илузије могу да се планирају за осми 
разред. 

Предвиёено је да се о принципима компоновања више учи у осмом разреду. У седмом разреду фокус је на оригиналности. Једнако је важно да, када 

наставник постави ликовни проблем, ученици плански примене онај принцип или принципе компоновања о којима су учили, као и да искуствено и 

спонтано откривају оне о којима нису учили. Наставник повезује одабране појмове и ликовне проблеме са другим одабраним садржајима. На пример, 

композиција боја може да се повеже са колористичком перспективом, бојом и емоцијама, наслеёем, одабраним принципом компоновања на коме ће бити 

фокус (на пример, равнотежа или доминанта)... Орнамент и арабеска могу да се повежу са ритмом, наслеёем, уметничким занимањима... 

Цртежи и текстуре се креирају традиционалним техникама, на часу. Мобилни уреёаји могу да се користе за истраживање линија тако што ће ученици 

прво обликовати жичану скулптуру, затим је осветлити мобилним уреёајем тако да сенка пада на папир, оловком пратити траг бачене сенке, а затим 

довршити апстрактни цртеж комбинованом техником. 

Пропорције 
Наставник нуди само основне податке о пропорцијама људске главе и тела, ученици уче кроз практични рад (златни пресек и ергономија могу да се 

помену у осмом разреду). Када обликују фигуре од меког материјала, могу и да користе жичану конструкцију. Ако приказују фигуре и предмете у 

простору, потребно је да обрате пажњу на однос величина више облика (на пример, људска фигура-пас-зграда или бокал-сто-јабука...) и на положај облика. 

Перспектива 
Наставник може да покаже графички приказ/приказе тродимензионалног објекта у отвореном простору и да говори о стајалишту, односно месту са 

кога посматрамо објекат или призор, о линији хоризонта и тачки нестајања/недогледа (прво једној). Ученици могу прво да вежбају приказивање 

једноставних облика (коцка, квадар, слово) у перспективи, на папиру мањег формата (могу да користе и папир на квадратиће). Меёутим, треба имати у 

виду да се не ради о садржају из нацртне геометрије и пројектовања. Циљ је да ученици развијају визуелно мишљење и да примењују перспективу без 

мерења, без лењира, без помоћних линија... Најважније је да их наставник научи како да опажају. Наставник показује и очигледне примере перспективе у 

уметничким делима. Треба водити рачуна о томе да се учење одвија постепено. Перспектива ће се учити и у осмом разреду, па наставник не треба да 
покаже ученицима све врсте перспектива. 

КОМУНИКАЦИЈА 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на комуникацију – тумачење садржаја и изражавање (визуелно, вербално, писано и невербално). 

Ученици треба да до краја седмог разреда науче како да кратко, афирмативно и аргументовано говоре о својим радовима, радовима својих вршњака и о 

наслеёу, а до краја осмог разреда како да на прихватљив начин изразе критику или неслагање. Одабрани појмови/теме се повезују са одговарајућим 

појмовима других целина. 

Садржај уметничког дела 
Теме и мотиви које су ученици постепено упознавали претходних година (пејзаж, портрет, аутопортрет, мртва природа...) могу, према процени 

наставника, да се систематизују пре него што се покажу примери историјских, религијских и митолошких композиција. У разговору је неопходно повезати 

појмове/теме са садашњим временом и искуством ученика. Ученици се, постепено, уводе у разговор о намери уметника, о значају и утицају одабраних 

уметника и уметничких остварења у прошлости и данас, почев од примера из националног наслеёа. Ученици треба да разумеју и чему служе копије 
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уметничких дела, шта је плагијат и какав је однос друштва (и закона) према плагирању, шта је оригиналност и због чега је важна. Када ученици обликују 
ликовне радове, фокус је на изражавању емоција, стања и/или имагинације. 

Дигитална фотографија 
О фотографији и филму ће се више учити у осмом разреду, а у седмом разреду је предвиёено да се ученици кроз практични рад и мотив близак 

њиховом искуству постепено уводе у начин комуницирања фотографијом. Елементарне податке о организацији композиције и основну терминологију 

потребно је повезати са одговарајућим садржајима прве целине и обезбедити да ученици прво изграде неопходну основу да би могли да се фокусирају на 

комуникацију – изражавање емоција, стања, порука... и утисак који фотографија оставља на посматрача. Разговор може да почне пореёењем аутопортрета 

ураёених традиционалним техникама, процењивањем како је уметник намеравао да се представи. У практичном раду, предлог је да ученици уче како да 

ураде занимљив селфи примењујући основна знања о кадрирању, а без обраде у фото едиторима. Важно је и да науче како да направе избор, односно да се 

фокусирају на то да ли су успешно приказали оно што је договорено, уместо на то да ли су „лепо испали”. Уколико немају сви ученици фото 

апарате/мобилне уреёаје, наставник планира рад у групи и коришћење школског фото апарата. Фотографије могу да се користе на часу за анализу, али се 

не излажу/објављују без дозволе ученика и родитеља/старатеља. Потребно је упозорити ученике да не фотографишу једни друге, мењају и објављују те 
фотографије без знања и дозволе. 

Анимација 
Предложени садржаји се односе на кратко упознавање ученика са начином креирања анимираних остварења. Довољно је рећи да је креирање 

анимације сложени посао који подразумева планирање, продукцију и продају. У току продукције (израде) анимације припрема се књига снимања и стори 

борд (често и аниматик). Наставник кратко објашњава функцију стори борда и истиче да се стори борд битно разликује од стрипа који је целовито 

остварење (о стрипу ће се више учити у осмом разреду). Ученици могу да скицирају на часу стори борд користећи традиционалну цртачку технику. Циљ је 

да ученици сазнају да у креирању појединих уметничких остварења учествује више тимова који меёусобно сараёују, да се рад на таквим делима унапред 

планира, да се идеје разраёују на различите начине и да науче како да скицирају своју замисао у форми стори борда. Они ученици који су заинтересовани 

за индивидуални пројекат (домаћи рад) могу да ураде и дизајн карактера (изглед и особине јунака), затим причу или синопсис који су сами осмислили 

(индивидуални пројекат који се планира у договору са наставником Српског језика и књижевности), или могу да анимирају лик који су осмислили 

(индивидуални пројекат који се планира у договору са наставником Информатике и рачунарства). 

Сцена 
Предложени садржај се односи на обједињене уметности. Овај садржај се до сада у пракси реализовао различито. Предлог је да наставник прво 

покаже одабрана уметничка остварења (мултимедијално позориште, интерактивно позориште, сценски дизајн...), а затим да заједно са ученицима договори 
активност у којој ће сви ученици учествовати према својим афинитетима и способностима. 

Презентације 
Ученици треба да почну да уче како да из текста издвоје најбитније садржаје, највише десет теза (број теза је потребно постепено смањивати). Када 

раде дигиталну презентацију, наставник треба да поставља јасне захтеве. На пример, да презентација нема више од седам слајдова, да су текст и слика у 

равнотежи, да контраст измеёу боје подлоге и боје слова не замара очи... Затим, да су визуелне информације релевантне. Такоёе, потребно је разговарати о 

томе коме је презентација намењена и како држи пажњу публици. Потребно је водити рачуна о постепеном повећавању захтева (презентације ће се радити 
и у осмом разреду). 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 
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У овој целини су груписани садржаји који се односе на укључивање ученика у културне и уметничке активности у заједници и на развијање 
позитивних ставова према наслеёу свог и других народа. 

Уметност и технологија 
До краја седмог разреда ученици треба да упознају сва уметничка занимања за која се могу оспособити у средњим уметничким школама (остала 

занимања су предвиёена за осми разред). Ученици треба да размотре своја интересовања и могућности и да на време почну са припремањем за пријемни 
испит, уколико планирају да упишу уметничку школу. 

Циљ разговора о новој технологији је да се ученици упознају са технологијом која се тренутно користи и да размотре на који начин технологија утиче 

на рад уметника. Наставник нуди минимум података, само онолико колико је потребно да се објасне основни појмови. На пример, израз „виртуелна 

реалност” (VR) се односи на симулације облика и простора које су створене различитим технологијама (израз се не везује за традиционалне ликовне 

технике). Компјутерски генерисане слике (CGI) се користе у филму, анимираном филму, рекламама, игрицама. Апликативни програми омогућавају 

вајарима да за краће време обликују скулптуре, које остају као трајни записи, а не морају да се изведу у материјалу. Холограми су слике направљене 

помоћу ласерске технологије. У овом тренутку, 7D облици су холограми у реалном простору које видимо и без специјалних наочара. Јапански научници су 

произвели холограм који можемо и да додирнемо. Дигиталном оловком „Phree” могуће је цртати скоро на свакој површини. Осим за фотографисање, 

дронови могу да се користе и за сликање. 3D штампа омогућава да се за кратко време „одштампа” било шта: кућа, аутомобил, вештачки органи, 

скулптуре... Познате дизајнерске куће (Levi’s, Nike, Ralph Lauren...) сараёују са великим корпорацијама које производе рачунаре и електронику, као што је 

Мајкрософт. Неким уметничким дисциплинама нова технологија пружа више могућности, док друге ограничава. Наставник планира како ће подстаћи 
ученике да развијају ставове. 

Уметност око нас 
Први предлог се односи на развијање позитивних ставова према себи, другима и друштву у целини, а кроз ангажовање у ликовном раду за 

хуманитарне активности, у уметничким пројектима (рециклажа), у програмима у музејима, у културно-уметничким манифестацијама у свом месту. 

Уколико нема могућности да се ученици непосредно укључе у културно уметнички живот заједнице, могу да смишљају и предлажу пројекте, да се повежу 
са музејима путем видео конференције, да користе предности дигитализованог наслеёа. 

Наставник прави избор садржаја из националног наслеёа. Имајући у виду фонд часова, одабрани садржаји се могу користити као пример за ликовне 

проблеме који се истражују, као подстицај (мотивација) за стварање, као истраживачке теме (креирање презентација), могу се реализовати у корелацији са 

другим програмима, у интегрисаној тематској настави. Наставник објашњава и зашто су одабрани примери значајно наслеёе, зашто су важни за развој 

културног туризма и на који начин су повезани са животом ученика. Препорука је да школа у току године најмање једном реализује учење у сарадњи са 

установом културе, по могућности у самој установи културе. Садржаји који се односе на промоцију наслеёа и на установе за заштиту наслеёа предвиёени 
су за осми разред. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи за процењивање 

напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– oднос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува 
радове у мапи...); 
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– oднос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје 
радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...); 

– oднос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сараёује; уважава туёу 

културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...); 

– разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...); 

– повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догаёаје, феномене, идеје, дела...); 

– оригиналност (оригиналан је у односу на туёе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

– организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о простору, перспективи, 

пропорцијама, правцу, смеру...); 

– вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...); 

– употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; 

истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у раду; обликује рад у одабраном апликативном 
програму). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 

Самопроцена радова је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум и назив 

рада. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или питање које бих 

поставио. Када се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се највише допадају на делу, 1 ствар коју не 

разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиёају, 1 питање које бих поставио уметнику. 

Када се ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиёају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 

речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Важно је да ученик не наводи више од једне 

нејасноће или грешке, ни у случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено 

оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да доёе до бољих идеја. Ученике је потребно 

навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега се првог сете. Наставник може да прилагоёава методу у складу са типом 

активности/задатка или да осмисли другачије чек-листе. 
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7.12. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеёа и култури свoгa и других нaрoдa. 
 

ИСХОДИ 
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна врсту жичаних инструмента по изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код жичаних инструмената; 

– повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су настали; 

– наведе изражајна средстава музичке уметности карактеристична за 

период барока и класицизма; 

– уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у бароку и 

класицизму; 

– препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила; 

– објасни како је музика повезана са другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; технологија записивања, штампања нота; 

извоёачке и техничке могућности инструмената; 

– разликује музичке форме барока и класицизма; 

– идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих 

представника барока и класицизма; 

– идентификује елементе музике барока и класицизма као инспирацију у 

музици савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, покрет и инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, догаёаја и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана 

или говорна реч, ликовна уметност); 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

– примењује принцип сарадње и меёусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Барок. 

Роёење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: солистичко, камерно и оркестарско 

музицирање. 

Инструментални облици: свита, кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендл. 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике –опера, црквени 

жанрови, симфонијска, концертантна, камерна (посебно гудачки 

квартет), солистичка музика. Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и 

Лудвиг ван Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне музике барока и класицизма. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне музике. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) самостално 

и у групи. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 

Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

Извоёење једноставнијих музичких примера у вези са обраёеном темом. 

Извоёење (певање или свирање) једноставних ритмичких и мелодијских 
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– критички просуёује утицај музике на здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извоёење и 

стваралаштво. 

репрезентативних примера (oдломака/тема) у стилу музике барока, 

класицизма. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких догаёаја у стилу барока и класицизма. 

 

Кључни појмови садржаја: барок, ораторијум, кантата, свита, кончерто гросо, класицизам, соната, симфонија, камерна музика. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиёeнe прoгрaмoм наставе и 

учења. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од 

почетка треба повезивати са што више догаёаја из живота ученика. Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче мисаону активност, драгоцену за 

развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља одличну основу за интеграцију са другим предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици а постепена рационализација 

искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање (певање и 

свирање) ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. Основни методски приступ се темељи 

на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној слици и тумачењу. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању 

потенцијала за музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Човек и музика. 

– Музички инструменти. 

– Слушање музике. 

– Извоёење музике. 

– Музичко стваралаштво. 

 

Да би постигао очекиване исходе образовног-васпитног процеса, наставник користи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као 

и развијене моделе мултимедијалне наставе. Корелација измеёу предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извоёачи. Код ученика треба развијати вештине приступања информацијама и њиховог коришћења (интернет, књиге...), сараднички рад у 

групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима 

рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

Програм наставе и учења омогућава да се, поред наведених композиција за слушање и извоёење, могу користити и композиције које нису наведене, односно, 

наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције за слушање и извоёење водећи рачуна о примерености наставним 

садржајима, узрасту ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се налази школа. Однос измеёу понуёених 

композиција и примера из друге литературе треба да буде најмање 70% у корист понуёених. Из поменутог разлога, у програму наставе и учења се налази већи избор 

наставног материјала (за слушање и извоёење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 
Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба стално упућивати на неопходност неговања гласовног и слушног апарата. Упозорења 

да прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. Важно је стално 

указивати на позитиван ефекат музике, у смислу опуштања, подизања пажње, емоционалних и физичких одговора, когнитивне стимулације и развијања меморије. 
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Упућивање ученика на правила понашања при слушању музике и извоёењу музике чини део васпитног утицаја који наставник има у обликовању опште културе 

понашања. Овај модел понашања ученик треба да пренесе касније на концерте и различите музичке приредбе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 

имајући у виду: састав и карактеристике ученика у одељењу, уџбенике и остали дидактички материјал који користи за реализацију наставних садржаја, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже као и потребе локалне средине у којој се школа налази. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи 

дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

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 предвиёене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлаёује активност којом се савладава нови музички садржај, али је она увек повезана и са другим музичким активностима. Специфичност 

предмета се огледа у томе што се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност логично води ка другој. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима 

усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извоёење музике), који имају задатак да активирају свесну активност, 

фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући сазнајно-емоционални доживљај. 

Човек и музика 
Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. 

У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoёeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека 

у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву данас познајемо или и нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света 

музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за седми разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одреёени предмети покривају 

информисаност о немузичким аспектима барока и класицизма на детаљнији и специфичнији начин. 

Музички инструменти 
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, значајно средство музичког изражавања човека, 

информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског и стваралачког контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу 

измеёу избора инструмената и догаёаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. 

Као и све друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне примере који на упечатљив начин презентују њихове основне карактеристике. 

Информације о жичаним инструментима (трзалачким и гудачким) треба да буду сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне техничке 

могућности и примену. 

Инструменте барока и класицима потребно је аудитивно и визуелно приказати кроз најосновније информације у оквиру предвиёеног наставног садржаја. 
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Карактеристичне народне инструменте, од севера до југа Србије, представити слушно и визуелно. Неопходно је наставне садржаје меёусобно интегрисати – 

географско подручје повезати са народном песмом, игром, ношњом и обичајима обраёиваног локалитета. 

До знања о инструментима ученици треба да доёу из непосредног искуства путем слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно меморисањем 

података. 

Слушaњe музикe 
Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на 

шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује опажајни 

капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту барока и класицизма, посебно треба обратити 

пажњу на везу измеёу природе музичког тока и намене слушаног дела – описати специфичност одреёених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је 

њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-

инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на 

извоёачки састав, изражајне могућности инструмената и врсте вишегласја. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих 

области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и критичко мишљење. Слушање дeлa инспирисaних 

фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у контексту разумевања рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa слушаних композиција. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 
Сјајна месечина мила нане (Бела Паланка) 

Горанине, Ћафанине 

Ваљевска подвала 

Уродиле жуте крушке 

Човек и музика 
Барок 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Георг Фридрих Хендл, Алелуја, ораторијум Месија 

Жан Жозеф Муре, Рондо из Симфоније фанфара 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, финале 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол 

Јохан Себастијан Бах, Токата, Це-дур 

Јохан Себастијан Бах, Ваздух 

Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) 

Антонио Вивалди, Арија Agitata da due venti 

Георг Фридрих Хендл: Арија Lascia ch‟io pianga, опера Риналдо 

Георг Фридрих Хендл: Музика за ватромет 

Јохан Пахелбел, Канон у Де-дуру 

Класицизам 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика 

Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш 

Волфганг Амадеус Моцарт, Lacrimosa из Реквијема 

Волфганг Амадеус Моцарт, Клавирски концерт бр. 21 Елвира Мадиган, 2. став 

Лудвиг ван Бетовен, За Елизу 

Лудвиг ван Бетовен, Месечева соната, 1. став 
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Лудвиг ван Бетовен, V симфонија, 1. став 

Лудвиг ван Бетовен, IX симфонија, 4. став, финале 

Франц Јозеф Хајдн, Симфонија изненађења 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија краљице ноћи, опера Чаробна фрула 

 

Композиције инспирисане музиком барока и класицизма и савремене обраде 
Томазо Албинони, Адађо, ге-мол 

Тони Бритен, Химна Лиге шампиона 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол, изводи Ванеса Ме 

 

Музички инструменти 

Гудачки 
Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) 

Антоњин Дворжак, „Амерички квартет” оп. 96, бр.12, Еф-дур 

Антоњин Дворжак, Багателе за гудачки трио и хармонијум, 5. став 

Бенџамин Бритн, Simple Symphony for String Quartet Op. 4 

Хaуард Шор, Господар прстенова (The Shire) 

Стив Јаблонски, тема из филма Трансформери: The Score – Arrival To Earth 

Виолина: 

Јохан Себастијан Бах: Партита бр.3, Гавота, BWV 1006 

Јохан Себастијан Бах: Партита, Е-дур, Прелудијум, BWV 1006 

Ђузепе Тартини, Ђавољи трилер, 3. став 

Франц Шуберт, Пчела 

Феликс Менделсон, Виолински концерт, е-мол, оп. 64, 3. став 

Николо Паганини, Ла кампанела, 3. став 

Џон Вилијамс, тема из филма Шиндлерова листа 

Виола: 

Јохан Кристиан Бах, Концерт за виолу, це-мол 

Јоханес Брамс, Соната за , еф-мол, оп. 120, бр. 1 

Ребека Кларк, Соната за виолу, Импетуозо 

Виолончело: 

Јохан Себастијан Бах, Свита за виолончело бр.1, Прелудијум 

Лудвиг ван Бетовен, V симфонија, 2. став 

Енио Мориконе, тема из филма Габриелова обоа, изводи Јо Јо Ма 

Контрабас: 

Камиј Сен Санс, Слон 

Јохан Баптист Ванхал, Концерт за контрабас, Де-дур 

Трзалачки 
Харфа: 

Георг Фридрих Хендл, Концерт за харфу и оркестар 

Михаил Глинка, Варијације на Моцартову тему 

Мануел де Фаља, Шпански плес 

Вера Миланковић, Ноктурно 

Гитара: 

Франциско Тарега, Сећање на Алхамбру 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, Алегро, изводи Чет 

Еткинс 

Ерик Клептон, Лејла, инструментал 

Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш, изводи Ингвие Малмстен 

Тамбура: 

Јаника Балаж и Тамбурашки оркестар, Осам тамбураша 

Тамбураши, Вратиће се роде 

Народна песма, Саградићу шајку, изводе Звонко Богдан и Тамбурашки 

оркестар Јанике Балажа 

Мандолина: 

Енио Мориконе и Нино Рота, Тема љубави из филма Кум 

Лудвиг ван Бетовен, Сонатина за мандолину и фортепиано, Це-дур 

Лаута: 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме 

Јохан Георг Конради, Свита за лауту 

Душан Богдановић, Псалм, Пасакаља и Ричеркар, на тему старе босанске 

песме, изводи Един Карамазов 

Цитра: 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур 

Роналд Бинге, Елизабетанска серенада 

Балалајка: 

Руска традиционална песма, Каљинка 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма 

Видео примери 
Барок: 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 
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Антонио Вивалди, Арија Agitata da due venti, Ћећилиа Бартоли https://www.youtube.com/watch?v=6czLBVqo_zw 

Георг Фридрих Хендл, Музика на води https://www.youtube.com/watch?v=C6dHO2F2OHc 

Хенри Пурсел, Abdelazer https://www.youtube.com/watch?v=TUxbcJIOHNY 

Жан Батист Лили, арија из опере Изис https://www.youtube.com/watch?v=bPnNA8yTD8E 

Франсоа Купрен, Les Coucous Benevoles, на харпсикорду изводи Клаудио ди Вероли https://www.youtube.com/watch?v=xFlX2XSGCIQ 

Луи Клод Дакен, Le Coucou https://www.youtube.com/watch?v=e28jSNgr4c4 

Ђироламо Фрескобалди, L`Amoroso – https://www.youtube.com/watch?v=QEbuVWAbkZo Ђироламо Фрескобалди, Aria detta la 

Frescobala https://www.youtube.com/watch?v=InSbiGcUp34 

Барокни плес https://www.youtube.com/watch?v=-3-N3qtib24 

Yanni, The Storm https://www.youtube.com/watch?v=BNi9fOjXx-Y 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме https://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY 

Класицизам: 

Инсерт из филма Амадеус https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4 

MozART Group, Eine Kleine World Music https://www.youtube.com/watch?v=fAO9LR9gZB0 

2 Сellos, Whole Lotta Love vs. Beethoven 5th Symphony https://www.youtube.com/watch?v=x8yymm3DtVA 

Line Riders – Beethoven‟s 5th https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc 

Инсерт из филма Coping Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=qXlsrzLUq1I 

The Muppets, Ode To Joy https://www.youtube.com/watch?v=VnT7pT6zCcA 

Гудачки инструменти: 

Виторио Монти, Csárdás, изводи Немања Радуловић https://www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI 

2 CELLOS, Thunderstruck https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk 

Камиј Сен Санс, Лабуд https://www.youtube.com/watch?v=FZ8X2HS_low 

Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет, за два контрабаса https://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w 

Трзалачки инструменти: 

Ане Вансхоторс, A bird came flying https://www.youtube.com/watch?v=BBrSypv7y_E 

Петар Иљич Чајковски, каденца из балета Лабудово језеро https://www.youtube.com/watch?v=v53lusUi088 

Харолд Арлен, Over The Rainbow, изводи Томи Емануел https://www.youtube.com/watch?v=0cHeNscKZN0 

Пако де Лусиа, Flamenco – Alegrias https://www.youtube.com/watch?v=jGfx_e4Dhk8 

Стивен Ворбек, Palegia‟s Song из филма Мандолина капетана Корелија, https://www.youtube.com/watch?v=IOMmwyfPEio&t=18s 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур https://www.youtube.com/watch?v=hyHd4rDUd5g 

Роналд Бинге, Елизабетанска серенада https://www.youtube.com/watch?v=sMOt05cG_mc 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма https://www.youtube.com/watch?v=bWh3aAodUJk 

Савремене обраде традиционалне музике: 

Yanni, World Dance https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw 

Традиционална из Македоније, Зајди, зајди (извоёење Тошета Проеског) https://www.youtube.com/watch?v=vM9WWE6YXTg 

Традиционална из Македоније, Јовано, Јованке https://www.youtube.com/watch?v=beh-bnTHxcw 

Извoђeњe музикe 
Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно 

музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извоёење музике, 

а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 
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С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, начин извоёења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу 

треба усмеравати на покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба обратити на тонски опсег композиција за певање због физиолошких промена 

певачког апарата (мутирање). Приликом извоёења песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним 

бојама гласа да доёу до изражаја. 

Песме се обраёују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне, следи анализа нотног текста, савладавање ритма, певање 

солмизацијом и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је неопходно постићи изражајно певање. 

Свирaњe 

Узвоёење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су 

учeници музички oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних пeсaмa кoje су најпре анализиране и сoлмизaциoнo oбрaёeнe. Свирaњeм се поред осталог 

рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне способности. 

Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обраёивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од нотне слике и тумачења према звуку. Елементима који су 

обраёени у претходним разредима додати обраду Де-дур лествице кроз одговарајуће музичке примере. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Човек и музика: 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости, IX симфонија 

Елементи музичке писмености: 

Народна песма из Србије, Дуње ранке 

Харолд Арлен, Изнад дуге 

Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем 

Александар Јорговић, Циц. 

Георг Фридрих Хендл, канон Игра коло весело 

Јохан Себастијан Бах, Радост и весеља сласт, из кантате О селу 

Јозеф Хајдн, Јесење лишће из 3. става ораторијума Годишња доба 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Папагена из опере Чаробна фрула 

Лудвиг ван Бетовен, Птич‟ја туга 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости, тема из IV става Симфоније бр. 9 

Народне песме и игре 
Чије је оно девојче (Ђурђеле) 

Вита јела до неба 

Врбо, врбице 

Дум дага дум 

Фатише коло врањске девојке 

Ој, голубе, мој голубе 

‚Aјде Јано, коло да играмо 

Море, изгрејала, нане, сјајна месечина 

Жубор вода жуборила 

Пуче пушка 

Играле се делије 

Чај горо, лане моје, причувај ми овце 

Ти момо, ти девојко 

Руска народна песма, Каљинка 



Староградске песме 
Диван је кићени Срем 

Ој, јесенске дуге ноћи 

Пред Сенкином кућом 

Не лудуј лело, чуће те село 

Ти једина 

Духовне песме 
Везак је везла Дјева Марија 

Божићу, наша радости 

Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем 

Тропар за Божић 

Тропар Cветом Сави 

Помози нам вишњи Боже 

Корнелије Станковић, Многаја љета 

Песме из балканских ратова и Првог светског рата 
Креће се лађа француска 

Тамо далеко 

Канони 
Михаел Преторијус, Живела музика 

Михаел Преторијус Освану дан 

Георг Фридрих Хендл, Игра коло весело (канон) 

Јозеф Хајдн, Интервали 

Лудвиг ван Бетовен, Скала 

Mузичкo ствaрaлaштвo 
Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг 

oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких 

вештина и знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe; 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa; 

– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeёeну музику; 

– илустрацију доживљаја музике; 

– израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних); 

– музичко-истраживачки рад; 

– осмишљавање музичких догаёаја, програма и пројеката; 

– осмишљавање музичких квизова; 

– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или музичких драматизација; 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда. 

Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема пројекта се састоји од подтема које ученици могу да реализују у тиму, тандему 

или појединачно. 

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и 

знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење 

музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и 
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напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног задатке могу добити различите оцене, као и за различите 

резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упореёују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и 

процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и 

ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 

стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада; 

– израда креативних задатака на одреёену тему; 

– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе); 

– специфичне вештине. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извоёење и стваралаштво, способност 

концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену теоретског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у 

процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта 

ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, 

jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и 

резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју 

примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање 

ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање резултата учења. Сумативно вредновање 

треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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7.13. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета : 

Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да својим разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним 

са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању ипримени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 

 

Општи задаци су: 

 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког и здравственог васпитања сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког и здравственог васпитања буду у пуној мери реализовани, 

- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

- Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврёени програмом физичког и здравственог васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање, 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког и здравственог васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

подручја, 

- Формирање морално-вољних квалитета личности, 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада, 

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

 

Оперативн изадаци 

- Усмерени развој основних моторичких способности: брзине, гипкости и координације; 

- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиёених програмом физичког и здравственог васпитања; 

- Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења исл.); 

- Задовољавање социјалних потреба за потврёивањем, групним поистовечивањеми исл.; 

- Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Наставни садржај и остале активности у сколпу Физичког и здравственог васпитања се остварују у непосредној настави са ученицима. 

Акценат је стављен на активности ученика и начинима како да што више сами проналазе решења у интеракцији са наставником. Настава се 

одвија у школском дворишту и учионици уз помоћ реквизита који су на располагању. 

Облици рада: Фронтални, индивидуално-фронтални, групи и индивидуални 

Методичко - организационе форме рада: Врста или почетак, талас, станице, допунска вежба 

Методе рада: живе речи, практичног вежбања, демонстрације, приказивања. 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Корела

-ција 

Ученик разуме значај атлетике у смислу различитих 

облика кретања и промене брзине у свакодневници. 

Ученик кроз поступак обуке вежбама успева да повезује 

технику трчања различитих делова тела. 

Ученик разуме значај положаја тела при ниском старту, 

зна да опише значај и имплементира га на часовима. 

Ученик разуме и без проблема извршава штафетне 

промене у зонама предвиёеним за то. 

Ученик зна значај издржљивости, као једну од главних 

способности човека за крос трке. Зна вежбе за развој 

исте. 

Ученик уме да изведе технику скока увис и даљ, 

техникама увинуће и маказице, долази до крајњег циља 

кроз вежбе обуке, зна правила, мерење резултата пази на 

своју и безбедност осталих ученика. 

Ученик правилно изводи технику бацања кугле, зна 

правила, мери резултат и пази на своју и безбедност 

осталих ученика. 
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Усавршавање технике спринтерског трчања (рад ногу 

и руку, положај трупа и главе) 

Техника полувисоког старта и трчање у 

кривини  

Трчање деоница до 60м 

Штафетно трчање (4х60м) 

Трчање на средњим дистанцама (800м)  

Скок у даљ – техником ''увинуће'' 

Скок у вис  

Бацање кугле леёном варијантом технике 

М
ат
ем
ат
и
к
а,
 ф
и
зи
к
а,
 б
и
о
л
о
ги
ја
, 

И
н
ф
о
р
м
ат
и
к
а 



605 

Кроз вежбе обуке, ученик успева да изведе колут напред 

и колут назад. Разуме значај вежбе и способности које се 

јављају у овој вежби. 

Ученик самостално ради летећи колут. 

Ученик уме да изведе став о шакама уз зид и асистенцију 

наставника, уз зид без асистенције наставника и без зида 

али уз асистенцију наставника. Води рачуна о 

безбедности и разуме значај М.О.Ф.Р – ВРСТА или 

ПОЧЕТАК. 

Ученик успева самостално или уз помоћ олакшаних 

услова и наставника да изведе премет странце у обе 

стране, разуме мотор.способ. које се јављају у овој 

вежби. 

Ученик успева да уради прескок згрчно и разножно, 

претходно савладавајући предвежбе уз помоћ 

наставника. 

Ученик успева да изведе неколико њихова у упору, до 

седа разножно о разбој а затим да саскочи уз помоћ 

наставника. 

Ученице одржавају равнотежу на н.греди, увежбавају 

елементе, а затим свака успева да прави свој састав. 
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Премет упором странце у обе стране Два узастопна 

упора странце 

Став на глави уз асистенцију 

Став на шакама уз асистенцију 

Летећиколут са изразитијом фазом лета 

Став на шакама и колут напред (дечаци) 

Став на шакама и ност напред уз асистенцију 

(девојчице)  

Став на шакама у упору 

Мост из лежања на леёима 

Мост из заклона и усклон (девојчице) 

Њих у потпору предњихом упор до седа  разножно 

саседом сножити и зањихом саскок. 

Из седа разножно за рукама колут напред до седа 

разножно пред рукама уз асистенцију 

Предножењем премет странце упором и окрет за 180° 

до става на једној нози, другом заножити. 

Разношка и згрчка 120 цм уз удаљенију даску и 

усавршавање обе фазе лета. 
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Ученик правилно поставља тело у одбојкашки став и 

правилно се креће у ставу. 

Ученик правилно поставља руке и припрема тело за 

одигравање прстима и чекићем, разуме значај и повезује 

са применом  у игри. 

Ученик зна разлику и примену у различитим типовима 

сервиса. 

Ученик изводи све врсте сервиса самостално. 

Ученик зна и разуме значај блокирања. 

Ученик примењује блокирање у задатим ситуацијама. 

Ученик разуме значај пријема сервиса и одигравања на 

другу лопту. Спроводи у дело задате елементе пријема и 

,,дизања'' лопте. 

Ученик успешно смечира лопту после. 

Ученик зна правила одбојкашке игре: ротација, измена, 

тајм-аут, бројање резултата. 

Ученик разуме значај тестирања. 

Ученик испољава својих 100% при тестирању ради 

веродостојности резултата. 
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Одбијање лопте прстима, чекићем. 

Сервиси: школски, тенис, смеч 

Учење става 

Кретање у ставу 

Блокирање 

Ротације 

Пријем сервиса 

Одигравање на другу - ,,дизање'' 

Смечирање из игре 

Одбојкашка игра 

Учење правила 
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Ученик разуме значај тестирања. 

Ученик испољава својих 100% при тестирању ради 

веродостојности резултата. 
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MMС Телесна висина, телесна тежина  

ММС 4х10м 

ММС Лежање и сед, издржај у вису згибом 

ММС Скок у даљ из места, претклон у седу 

ММС Шатл ран –shuttle run М
ат
ем
ат
и
к

а,
 ф
и
зи
к
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Ученик успева да изведе кретање уз ритам и мелодију. 

Ученик може да изведе прескок вијачом на различите 

начине; скоком, наскоком, корачном техником, уназад… 

Ученици ,,хватају ритам'' народних кола, повезују кораке 

са музиком, синхронизују се. 

Ученици разумеју значај корективних и превентивних 

вежби. 

Ученици разумеју како настају деформитети и у начелу 

како настаје мишићни дисбаланс у телу. 
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Естетско обликовање корака рад руку и комбинацији; 

Скокови: галоп, дечјим, мачјим, далековисоким и 

полкин корак  

Вијача: мачји скок и за напредније ученице 

далековисоки скок Лопта: бацања у чеоној и бочној 

равни, повезано са наученим поскоцима и скоковима. 

Замаси рукама 

Обруч: вртење обруча око руке; котрљање обруча по 

тлу повезано са поскоцима и скоковима. Замаси рукам 

Плесови: „Моравац” „Влашка игра“ Друштвени плес 

(варијација) 

Корективно-педагошки рад са ученицима смањених 

физичких способности, са телесним деформитетима и 

лошим држањем тела. 
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7.14. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 
1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 

 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом 

и програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса; 

 Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили ученици у 

претходном разреду 

школовања 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 7. разреда основне 

школе; 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса 

обраёеног у претходном разреду 

школовања. 

 бити мотивисан да похаёа часове 

Православног катихизиса. 

 Упознавање са 

садржајем програма 

и начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

 
 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (34 часова) 

 практична настава (2часа) 

II – 

БОГОПОЗНАЊЕ 

 
2. Процес сазнавања 

3. Личносно познање 

4. Познање Бога 

5. Бог је један, али 

није сам 

 Подстаћи ученике да 
преиспитају свој однос 

према знању и учењу; 

 Кроз очигледне примере 
и експерименте 

објаснити ученицма три 

начина сазнавања: 

објективно, субјективно и 

личносно и границе њихове 

примене (наука, уметност, 

теологија); 

 Указати ученицима на 
повезаност љубави и знања 

у црквеном 

искуству; 

 моћи да уочи да су знање и учење 
важни у његовом животу; 

 моћи да кроз очигледне примере и 
експерименте закључи да постоје 

различити начини сазнавања 

 моћи да кроз примере из личног 
искуства уочи да једино онај кога 

заволимо за нас постаје личност - 

непоновљиво и бескрајно важно биће; 

 моћи да повезује личносно познање 

са нашим познањем Бога; 

 моћи да препозна да нам Христос 

открива Бога као љубавну 

заједницу три личности; 

 Процес 

сазнавања као дело 

целе личности: 

чула, разум, 

слободна воља, 

искуство 

Личносно познање, 

упознавање кроз 

љубав 

 Познање Бога 

 Бог је један, али 

није сам (Бог је 

заједница три 

личности: Отац, 

Син и Свети Дух) 
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  Објаснити ученицима да 
нам Христос открива Бога 

као Свету Тројицу; 

 Развити код ученика 
свест о љубави као темељу 

заједнице. 

 моћи да вреднује своје понашање на 
основу љубави коју исказује према 

својим ближњима; 

 бити подстакнут на одговорније 
обликовање заједничког живота са 

другима. 

  Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

III – ЈЕДИНСТВО 

ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

 
6. Сабори као израз 

јединства Цркве 

7. Васељенски 

сабори 

8. Символ вере 

9. Богочовек 

Христос 

 Указати ученицима на 

Саборе као израз 

јединства Цркве; 

 Објаснити појмове јереси 

и догмата; 

 Пружити ученицима 

основно знање о 

историјском контексту 

настанка Символа вере; 

 Развијање свести 

ученика о значају и месту 

Символа вере у Крштењу и 

Литургији; 

 Пружити ученицима 
основ за разумевање 

основне истине о Тајни 

Богочовека Христа; 

 моћи да уочи да је Црква на

Саборима решавала проблеме са којима 

се сусретала кроз историју; 

 бити подстакнут да своје проблеме и 

несугласице са другима решава кроз 

разговор и заједништво;

 знати да је Символ вере установљен 

на Васељенским саборима;

 умети да интерпретира Символ вере;

 знати да се Символ вере изговара на 

Крштењу и Литургији;

 моћи да уочи да појам Богочовека 

описује Христа као истинитог Бога и 

истинитог Човека;

 Сабори као израз 

јединства Цркве 

 Васељенски 

сабори 

 Символ вере 

 Христос је 

истинити Бог и 

истинити Човек 

 Дидактичко методичка упутства 

 за реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

меёусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, али 

и тако да наставник стекне почетни 

увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која својом 

динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ 

садржајима тема. У току реализације 
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IV - 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 
10. Светотајински 

живот Цркве 

11. Света Литургија 

– светајна Цркве 

 Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 

кроз учешће у Светим 

Тајнама Цркве наш живот и 

сви његови елементи узводе 

у личносни однос са Богом; 

 Пружити ученицима 
основ за разумевање смисла 

и значаја Светих Тајни; 

 моћи да увиди да Црква Светим 

Тајнама повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог 

живота (роёење и духовно роёење 

– Крштење, венчање и Брак, Црквена 

брига за болесне у јелеосвећењу...) 

 моћи да увиди да је Литургија 

извор и циљ свих Тајни Цркве; 

 Светотајински 

живот Цркве 

 Света Литургија 

као светајна Цркве 

 Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

 Света Тајна 

Исповести 

стављати нагласак више на 

доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и н.средстава. 

 

12. Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

13. Света Тајна 

Исповести 

14. Света Тајна 

Брака 

15. Монашка 

заједница 

16. Света Тајна 

Рукоположења 

 Развијање свести 

ученика о неопходности 

личног учествовања у 

светотајинском животу 

Цркве. 

 знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота 

  моћи да препозна Крштење и 

Миропомазање као Тајне уласка у 

Цркву; 

 бити подстакнут да на покајање 

гледа као на промену начина 

живота; 

 моћи да увиди да су брак и 
монаштво два пута која воде ка 

Богу; 

 моћи да разликује и именује службе 

у Цркви (епископ, свештеник, ёакон и 

народ); 

 Света Тајна брака 

(слика Христа и 

Цркве) 

 Монашка 

заједница (искорак ка 

животу будућег века) 

 Света Тајна 

Рукоположења 

 Молитвословља 

Цркве 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности транспоновања 

наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 

извоёења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и 

17. Молитвословља 

Цркве 

  моћи да препозна своју службу у 

Цркви; 

 

  моћи да у молитвословљима уочи 

важност природних елемената (воде, 

грожёа, жита, светлости...) 

 



611 

  бити подстакнут на учествовање у 

светотајинском животу Цркве; 

 Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 

 Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

V - СРПСКА ЦРКВА 

КРОЗ ВЕКОВЕ 

 
18. Света браћа 

Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи 

21. Крсна слава и 

обичаји 

 Објаснити ученицима 

значај мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете браће и 

Светог Саве; 

 Указати ученицима кроз 
примере српских светитеља 

на значај стицања 

хришћанских врлина; 

 моћи да препозна да култура и 

писменост Словена имају корен у 

мисионарској делатности просветитеља 

равноапостолних Кирила и Методија; 

 моћи да објасни просветитељску 

улогу и значај Светога Саве за српски 

народ; 

 бити подстакнут да доживи српске 

светитеље као учитеље хришћанских 

врлина; 

 Света браћа 

Кирило и Методије 

 Свети Сава 

 Срби светитељи 

(вероучитељ ће на 

више часова описати 

живот и подвиге 

неколико светитеља 

Српске Цркве по 

избору: 

- Света лоза Немањића 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Физика 

6. Ликовна култура 

7. Музичка култура 

8. Граёанско васпитање 

9. Техничко и информатичко образовање 
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7.15. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета : Циљ наставе и учења граёанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 

граёанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности 

Компетенције  које  развија : 

Компетенција за учење -Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Комуникација - Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.  

Сарадња - доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.  

Компетенција за учење - Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје.  

Естетичка компетенција - Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 

пољима свог деловања. 

Комуникација - Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин 

Одговоран однос према околини - Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу 

унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

Начин остваривања програма :  

 Просторно, садржајно и методичко прилагоёавање наставног програма (размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагоёавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих задатака...)   

 Већа индивидуализација наставе;  

 Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;  

 Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

 и све друго што ће се применити у складу са конкретним ситуацијама. 
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ИСХОДИ ТЕМА БР.Ч. 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 заквалитетан 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, 
стриповимаи 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 
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 начине реаговања у ситуацији сусрета са 

насилником.  

ЉУДСКА 

ПРАВА 
Заједница 

припадника 

различитих 

културних 

група 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТ

СКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равнопра

вност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Припадност држави и нацији Патриотизам – осећај 

љубави и поноса према домовини и свимњеним 

припадницима. 

 Начини изражавања патриотизма. Обесправљивање и 
угрожавање слободе људи. Ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, антициганизам.  

 Заједница различитих културних група Културна 
разноликост у форми мултикултуралности 

иинтеркултуралности.  

 Интеркултурни дијалог као средство развоја поштовања 
различитих култура и заједничког живота. 

 Припадници националних мањина у Србији – заштита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пол и род Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), 
насупрот разликамакоје друштво ствара (очекивања 

друштва од мушкараца и жена).  

 Преношење родних образаца. Стереотипи и предрасуде о 
роду. Родна перспектива Укључивање родне перспективе 

приликом доношења одлукаважних за једну заједницу 

(образовање, здравље, породица,запошљавање, спорт...).  

 Родна равноправност Родна равноправност и једнаке 
могућности за све ради развојадруштва. Препреке родној 

равноправности. 

 Одговорност државе,организација цивилног друштва и 
појединца у постизању роднеравноправности.  

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски 

језик 
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 Наведе основне функције медија и образложи зашто 
је важно дапостоје 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 икритички их анализира;  

 препозна механизме манипулације медија и утицај 
медија насопствено 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 својстав заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиванначин;  учествује у 

припреми, реализацији и евалуацији кратког филма,  

учествује у избору садржаја и начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНО

М СВЕТУ 

Медији 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
Вредности 

грађанског 

друштва 

  Привремене позитивне мере за постизањеродне 
равноправности (квоте уписа на факултет, субвенције 

зазапошљањање...). Родно засновано насиље Родне разлике 

као основа неравнотеже моћи.  

 Злоупотреба моћинасилника. Карактеристике особе која 
врши насиље, која јеизложена насиљу или која му сведочи.  

 Мере заштите од роднозаснованог насиља 

 

 Врсте и функције медија.  
 Слобода медија и њихов допринос развоју демократије. 
 Медији као извор информација и коришћењу интернета и 

мобилног телефона.  

 дезинформација. 
 Манипулацијепутем медија (одлагање информације, 

скретање пажње,побуёивање емоција, стварање осећаја 

кривице, неговањенекултуре...). 

 Медијска писменост Способност разумевања, критичког и 

аналитичког усвајањамедијских садржаја. 

 Кодекс у медијима Кодекс деца и медији. Кодекс 
новинара.  

 Притисци на новинаре. 
 

 

 Снимање кратког филма о вредностимаграёанског 
друштва Избор теме и формулисање идеје.  

 Писање сценарија.  
 Подела задатака. Снимање. Монтажа. Презентација. 

Евалуација. 
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7.16. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета:  Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страногјезика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеёу 

Компетенције које развија: 1. Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. Рад с подацима и информацијама 4. Дигитална 

компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. Одговоран однос према здрављу 9. 

Одговоран однос према околини 10. Естетичка компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Корелаци

ја 

Rазуме једноставније 

текстове који се односе на 

поздрављање, представљање 

и тражење/давање 

информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

– размени једноставније 

информације личне природе; 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи 

и другима; 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на 

опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и 

збивања; 

– опише и упореди жива 

1. Лични 

идентитет 

2. Породица и 

уже друштвено 

окружење 

(пријатељи, 

комшије, 

наставници итд.) 

3. Географске 

особености 

4. Србија – моја 

домовина 

5. Становање – 

форме, навике 

6. Живи свет – 

природа, 

љубимци, 

очување животне 

средине, 

еколошка свест 

7. Историја, 

8 

9 

10 

9 

8 

9 

10 

9 

Как вас/тебя зовут? Как ваша/ твоя фамилия? Меня зовут Виктор Петрович 

Иванов. 

Разрешите/ позвольте вам представить...Это мой друг Саша. Привет, Саша! 

Добро пожаловать! Мы будем вместе учиться. Очень приятно. Рад/рада с 

тобой познакомиться. 

А кто это? Это моя родственница Света. Она занимается музыкой. Мне 

кажется, что она хочет стать известной пианисткой. 

Где ты живѐшь? На улице Гагарина, дом 5, квартира 10. На втором этаже, а 

ты? Я живу на улице Ленина, в доме номер 13, в квартире 17, на четвѐртом 

этаже. 

 Ты знаешь мою соседку Лену? Мне кажется, что вы вместе учились в 

восьмилтеней школе имени Браниславa Нушичa. 

Это его родители. Его папа работает инженером, а его мама медсестрой. 

У тебя есть братья/сѐстры? Да, у меня есть брат. Он моложе меня. Ему 7 

лет. Нет, у меня нет сестры. 

Ты интересуешься музыкой? Нет, не очень, я люблю спорт. 

У моего папы есть сестра, еѐ зовут Марина. Марина – моя тѐтя. Еѐ муж, 

дядя Стефан – немец. У них есть сын, мой двоюродный брат Иван. Ему три 

года. Он родился в Германии, но сейчас живѐт в России, в Москве. 

 Это мой дядя Иван. Он очень интересный человек, художник. Он живѐт и 

работает в деревне Иваново. 

Как дела? Нормально. Всѐ в порядке. 

Спасибо за имейл (электронное письмо). Большое вам спасибо. Не за что. 

Српски 

језик 

Географиј

а 

Историја 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Граёанско 

васпитање 
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бића, предмете, места, 

појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

– разуме једноставније 

предлоге, савете и позиве на 

заједничке 

активности и одговори на 

њих уз одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи додатне 

информације у вези са 

предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

– разуме уобичајене молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– упути уобичајене молбе и 

захтеве; 

– честита, захвали и извини 

се користећи мање сложена 

језичка средства; 

– разуме и следи 

једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота; 

– пружи једноставнија 

временско 

искуство и 

доживљај 

времена 

(прошлост – 

садашњост – 

будућност) 

8. Школа, 

школски живот, 

школски систем, 

образовање и 

васпитање 

9. Професионални 

живот (изабрана – 

будућа струка), 

планови везани за 

будуће занимање 

10. Млади – деца 

и омладина 

11. Животни 

циклуси 

12. Здравље, 

хигијена, 

превентива 

болести, лечење 

13. Емоције, 

љубав, 

партнерски и 

други 

меёуљудски 

односи 

14. Транспорт и 

превозна средства 

15. Клима и 

Номинатив множине именица мушког рода са наставком - / -я  

 (дом –дом , город – город , учитель – учителя ) 

Упитне реченице с упитним заменицама и прилозима (кто, где, как...). 

Изражавање посесивности (потврдне и одричне конструкције): у+ ген. 

личних заменица и именица (у меня есть, у меня нет). 

Личне заменице за 3. лице са и без предлога (к ней, ей) 

Присвојне заменице (мой, твой, его, еѐ, их...) 

Глаголи заниматься, интересоваться, стать + инструментал. 

Кратак облик придева рад/рада; рады. 

Одричне заменице (никто, ничто) 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; имена, патроними, 

презимена и надимци; адреса; формално и неформално представљање; 

степени сродства и родбински односи; нумерисање спратова, називи већих 

градова, познатијих држава и њихових становника, родно место. 

Какой Миша? Как Миша выглядит? Я в первый раз с ним встречаюсь, 

опиши его. Миша невысокий, стройный. 

Какая Маша? Маша высокая, полная. 

Какой у него рост? 

Какие у неѐ глаза? Глаза – карие, волосы – каштановые. 

В чѐм она? На ней блузка в полоску. 

Миша хорошо знает математику и помагает Маше. Маша очень хорошо 

плавает. Она живѐт в центре Екатеринбурга в 

многоэтажном доме. Еѐ квартира небольшая. Еѐ комната маленькая. 

У меня в комнате большая удобная кровать. 

Какой это город/ деревня? Это мой родной город. 

В центре Белграда – памятник Князю Михаилу. Рядом улица Князя 

Михаила, пешеходная улица. 

Это – памятник Петру Первому. Какой большой и красивый! Тебе нравится 

больше памятник Пушкину или Петру Первому? 

Этот памятник мне известен. 

Мы жили в спортивном лагере прошлым летом. Он спал в большой палатке. 

Идѐт дождь, дует ветер, холодно очень. Завтра будет солнечная погода, без 

дождя. Ночью поднялся сильный ветер и пошел дождь. 

Я очень плохо себя чувствую. Болит голова и глотать больно. У меня 

температура. У него сильно болит живот. У неѐ грипп/ангина. 

Именице треће деклинације. 

Придеви. Слагање с именицама у роду, броју и падежу. 
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упутства у вези са 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

радње и ситуације у 

садашњости; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

способности и умећа; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, способности 

и умећа користећи неколико 

везаних исказа; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства, догаёаји и 

способности у прошлости; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догаёајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догаёај из прошлости; 

– опише неки историјски 

догаёај, историјску личност 

и сл.; 

– разуме једноставније 

временске 

прилике 

16. Наука и 

истраживања 

17. Уметност 

(нарочито 

модерна 

књижевност за 

младе; савремена 

музика, визуелне 

и драмске 

уметности) 

18. Етички 

принципи; 

ставови, 

стереотипи, 

предрасуде, 

толеранција и 

емпатија; брига о 

другоме 

19. Обичаји и 

традиција, 

фолклор, 

прославе 

(роёендани, 

празници) 

20. Слободно 

време – забава, 

разонода, хобији 

21. Исхрана и 

гастрономске 

навике 

22. Путовања 

23. Мода и 

Кратки придеви у предикативној функцији Башня видна издали. Я рад, что 

вы приехали. 

Прилози за начин, место, време. 

Фреквентне временске конструкције (прошлым летом, в прошлую среду, на 

следующей неделе, в прошлом году) 

Садашње време. 

Прошло време. 

Будуће време (просто и сложено). 

Прости облици компаратива придева/прилога. 

Повратна заменица себя. 

Неодреёеноличне реченице без субјекта са предикатом у неодреёеноличном 

глаголском облику (треће лице множине). Здесь продают билеты. Говорят, 

что это было давно. 

Безличне реченице Меня тошнит. 

(Интер)културни садржаји: карактеристике наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика (знаменитости, географске карактеристике 

и сл.) 

Уберите вещи! 

А давайте посмотрим с вами, что там лежит. 

Разложим книги по местам. Помогите мне пожалуйста, давайте все вместе! 

Я иду в бассейн. Петя, пойдѐшь со мной? Я обожаю плавать. Сегодня мы с 

вами сделали очень много. Какие молодцы! 

Чем тебя угостить? Ты будешь чай? Нет, спасибо. 

Что ты будешь делать на следующей неделе? 

Придѐшь ко мне на вечеринку? У меня день рождения. Во сколько? В семь 

часов в субботу. Внимание! Срочно отправляемся на прогулку! 

Будем в восекресенье играть в футбол? Когда? В пять. Нет, к сожалению, я 

еду с родителями к бабушке. 

Пойдѐм в кино вечером? Давай! Где встречаемся? У входа в метро. 

Нажмите здесь и зарегистрируйтесь! Не переживай! В следующий раз 

получится лучше! Давайте решать вместе! Дорогие ученики! Приглашаем 

вас принять участие в творческом проекте «Как хорошо любить читать». 

Мне понравилось, как вы справились с заданием. Наша работа сегодня была 

очень полезной. 

Промена именица женског рода треће деклинације чија се основа завршава 

на –чь, -щь ; -жь, -шь. 

Заповедни начин (позив на заједничку активност) . 



618 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове, 

намере и предвиёања и 

реагује на њих; 

– размени једноставније 

исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, 

намерама и предвиёањима; 

– саопшти шта он/она или 

неко други планира, 

намерава, предвиёа; 

– разуме уобичајене изразе у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

– разуме једноставнија 

питања која се односе на 

оријентацију/положај 

предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и 

одговори на њих; 

– затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета, бића и места у 

простору и правцу кретања; 

– опише правац кретања и 

просторне односе 

облачење 

24. Спорт 

25. Вербална и 

невербална 

комуникација, 

конвенције 

понашања и 

опхоёења 

26. Медији, 

масмедији, 

интернет и 

друштвене мреже 

27. Живот у 

иностранству, 

контакти са 

странцима, 

ксенофобија 

Безличне модалне конструкције с предикативима (мне нужно, мне надо, мне 

необходимо). 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Садашње време у значењу будућег. 

Будуће време. 

Прилози за време утром, вчера, завтра, сейчас, опять ... 

Прилози за количину (меру) очень, совсем, слишком ... 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива 

и реаговање на предлоге, савете и позиве 

авайте споѐм эту песню. Пусть они читают.Скажите, как вы справились с 

текстом и вопросами? 

Не забудьте, что у каждого ученика своя роль. 

Не ешьте гамбугеры на завтрак. Составьте здоровое меню на день рождения 

с друзьями. 

Занимайтесь спортом каждый день. 

Вам помочь? Да, спасибо, возьмите эту сумку, пожалуйста. Спасибо. 

Благодарю вас. Не за что. Ничего. 

Дай мне, пожалуйста, тетрадь. Минуточку. Вот она. 

Можно я подойду? Можно. Мне кажется, что ... Это для меня (не)важно. 

По-моему ... Я считаю, что ... Я хотела бы танцевать с тобой.. 

Извините, можно вопрос? Можно. 

Приезжайте к нам в Сочи! 

Вы не скажете, как дойти до Красной площади? Конечно, скажу. 

Простите за беспокойство. Извините за опоздание. 

С днѐм рождения! 

Скачай, пожалуйста, из интернета этот ролик. 

Заповедни начин (позив на заједничку активност) Давай/те петь; Давай/те 

споѐм. 

Конјугација глагола есть, дать; хотеть, бежать; 

Предикативи можно, нужно, надо. 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Безличне реченице Мне кажется... 

Прошло време глагола са суфиксом -чь (мочь, лечь, печь) 

Кондиционал за изражавање предлога, жеља (у простој реченици): Я 

хотел/хотела бы. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни 

празници и догаёаји, честитања. 
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једноставнијим, 

везаним исказима; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе 

и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се односе 

на дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе код 

куће, у школи и на јавном 

месту; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

поседовање и припадање; 

– формулише питања и 

једноставније исказе који се 

односе на поседовање и 

припадање; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 

њих; 

– изрази допадање и 

недопадање уз једноставније 

образложење; 

– разуме једноставније 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје 

брати внимание! Составьте предложения! Вы всѐ поняли? 

Постарайтесь угадать! Закрой/те глаза! Правильно или нет? 

Помните, вам надо прочитать текст всего лишь раз. Вставьте слово в 

нужном месте. 

Ответьте на те вопросы, которые кажутся вам наиболее лѐгкими. Не 

обязательно придерживаться того порядка, в котором приведены вопросы. 

Из чего состоит он-лайн тестирование? 

Прочитай внимательно вопросы к тексту и обведи кружком букву 

правильного ответа. 

Открой рот и скажи «А-а-а». Это лекарство тебе надо принимать три раза в 

день. Надо лежать в постели пять дней. 

Отметь правильный ответ. Проверьте свои ответы. 

Сделайте проект-плакат/ презентацию на тему „Мой любимый город”. 

Найдите ошибки в тексте! Встаньте! 

Нарежь картошку кубиками, положи в салатницу. 

Один раз топни ногой, подойди к двери и похлопай в ладоши! 

Заповедни начин фреквентних глагола на нулти суфикс: встань/те, 

составь/те, не забудь/те, проверь/те.... 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 

оя семья любит по праздникам собираться с близкими родственниками. В 

выходные мы ходим в кино или ездим на дачу. 

Я живу в Москве. Моя бабушка живѐт в деревне Азово, недалеко от города 

Омска. 

Летом мы ходим купаться на пруд. 

В Новгороде есть кремль. 

Я учусь в седьмом классе. В школу я езжу на абтобусе. Каждый день я 

встречаюсь с друзьями. Мы играем в футбол или в волейбол на школьной 

спортплощадке. В свободное время я играю в компьютерные игры. Я ищу 

МП4-плеер. 

Ты играешь на пианино? Нет, не играю, я пою в хоре. 

Какие книги ты любишь? А я как раз сейчас читаю Андрича. Если хочешь, 

можешь взять почитать. 

Я каждый день примерно пять часов сижу в интернете. 

Обычно я встаю в шесть часов. Сначала я включаю ноутбук и читаю 

электронную почту. 

Вечером мама и папа смотрят телевизор. Псоле школы я делаю уроки. 
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кратко образложење; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой мы катаемся на лыжах. 

Пѐтр часто ездит на озеро ловить рыбу. 

Самолѐт летит в Белград. 

Глаголски вид, разлике у употреби глаголског вида у руском и српском 

језику (обещать, завтракать...) 

Садашње време. 

Повратни глаголи, разлике у употреби повратних глагола у руском и 

српском језику (играть, отдыхать, загорать, учиться....) 

Глаголи кретања: идти/ ходить, ехать/ ездить, лететь/ летать, плыть/ 

плавать, бежать/ бегать, нести/ носить. 

Употреба глагола играть (во что, на чѐм). 

Употреба глагола есть. 

Прилози за време, начин. 

Упитне заменице: какой, который 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем 

друштвеном окружењу – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања; традиција и обичај 

Где он родился? В каком городе он жил? 

На прошлой неделе мы смотрели хороший фильм. 

Что ты делал/делала вчера вечером? 

Мама нашла свой мобильник. 

Он помог мне выучить урок. 

Сегодня мама пришла с работы в семь часов. 

Саша ушѐл в свою комнату. Когда твоя семья переехала на новую 

квартиру? 

Мы прилетели вчера вечером. Когда вылетает твой самолѐт? 

Мы в прошлом году ездили на машине на море. Я нашла в Интернете 

информацию о Максиме Горьком. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 

июня 1799 года в Москве. Название «Сибирь» появилось на карте в 14в. 

Белград был основан кельтами в 

IV−III вв. до н.э, поселение называлось Сингидунум. В 1521 году город 

захватили турки. 

Открытия Николы Теслы навсегда изменили мир. 

Бранислав Нушич умер 19 января 1938 г. 

Прошло време повратних глагола. 

Глаголи кретања с префиксима. 

Употреба глагола кретања у прошлом времену. 
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Прошло време глагола с суфиксима -чь (мочь), -ти (идти). 

Употреба речи тысяча 

Временске конструкције с именицом год: в 1978 году; в сентябре 1978-го 

года). 

Редни бројеви преко 10. 

Фреквентне временске конструкције (прошлым летом, в прошлую среду, в 

прошлом году) 

Садашње време. 

Прилози и прилошке одредбе за време. 

(Интер)културни садржаји: историјски догаёаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости 

Завтра утром я пойду к врачу. 

Майя проведѐт летние каникулы у бабушки в деревне. 

На следующей неделе моя старшая сестра выходит замуж. 

Мой брат улетает в Рим сегодня вечером. Во сколько его самолѐт вылетает? 

Мы закончим проект до конца недели. 

Я надеюсь, что завтра будет хорошая погода. 

Сегодня солнце светит, будет прекрасная погода! 

Завтра моя сестра сдаѐт экзамен по русскому языку на факультете. 

Если мы не сделаем домашнее задание, наш учитель рассердится. 

Что будет в будущем, если человек продолжит загрязнять планету? 

Глаголски вид. 

Просто и сложено будуће време. 

Прилози и прилошке одредбе за време. 

Фреквентне временске конструкције (на следующей неделе, в следующую 

среду) 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом; традиција и обичаји 

то с тобой? Как ты себя чувствуешь? У меня сильный насморк и голова 

очень болит. И температура повышена. У тебя, 

наверное, грипп. Тебе нужно лекарство. Выздоравливай быстро! 

Почему Володя сердится на меня? 

Желаю тебе счастья и успехов! Удачи тебе! 

Ой, я очень волнуюсь! Я так переживаю за тебя! 

Моя тѐтя приезжает завтра в Москву. Я так радуюсь! 

Это пирожное так вкусно пахнет. Можно я попробую? 

Так есть хочется! Я проголодался/ проголодалась. Хочу пить! Дайте мне, 
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пожалуйста, стакан воды. 

Я так устал/а! Так спать хочется! 

Я очень интересуюсь историей. А я увлекаюсь пением. 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична употреба: мне хочется). 

Глагол чувствовать себя. 

Модалне конструкције (личне и безличне) с нужно и должен 

Заповедни начин. 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Глаголи интересоваться, увлекаться чем. 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, 

забава, разонода, спорт и рекреација. 

Простите, вы не скажете, где находится ближайшая остновка автобуса? Да, 

конечно. Идите прямо до конца улицы. За 

углом – остановка. 

Извините, остановка одиннадцатого автобуса напротив? 

Мы гуляли весь день по набережной. 

У моих родителей дача в горах. 

Национальный музей находится в центре города. 

Дети весь день бегали по парку. 

Подожди, пожалуйста, за дверью. 

Первым человеком в космосе был Юрий Гагарин. 

Сибирь находится в центральных и восточных районах России. 

Гора Златар находится на западе Сербии. Ущелье Джердап находится в 

восточной Сербии. На юге Россия граничит с Китаем и Монголией. 

Предлошко-падежне конструкције за изражавање места и правца (за 

дверью, в космосе, на юге, в центре...). 

Прилози за место и правац. 

Глаголи кретања. 

Префиксални глаголи кретања. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; 

географске карактеристике наше земље и земаља говорног 

подручја циљног језика; идиоматска/метафоричка употреба предлошких 

израза. 

По газонам ходить нельзя! 

Можно сесть рядом с вами? Можно, конечно. Нет, нельзя, к сожалению. 
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Можно воспользоваться твоим мобильником, пожалуйста? 

Вы должны отключить свои мобильники на уроке. 

Мы должны носить школьную форму. 

Он не может прийти, потому что у него много работы. 

Осторожно! Двери закрываются! 

Животных кормить запрещено! 

Курить запрещено! 

Заповедни начин. 

Безличне модалне реченице с предикативима можно, нельзя, надо, нужно. 

Модална конструкција с речима должен/должна/должны. 

Управни и неуправни говор. 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; 

значење знакова и симбола. 

Это родители моего друга Саши. 

Чьи это очки? Мои или его? 

У неѐ нет чемодана, потеряла. 

Это твой пенал? Нет, не мой. 

Питања с присвојном упитном заменицом Чей. 

Конструкције за изражавање посесивности. 

Општа и посебна негација. 

Присвојне заменице. 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

(Интер)културни садржаји: однос према својој и туёој имовини. 

Когда у меня есть свободное время, я хожу/ езжу... 

Мне нравится смотреть в интернете фильмы, слушать музыку. Вчера я 

скачал/ скачала из интернета новую песню ДДТ. 

Мне нравястя зимние виды спорта. Люблю кататься на санках. Не люблю 

кататься на лыжах. 

Мой любимый спорт – теннис. Мне интересно смотреть теннис. 

Мне не очень нравится новый сериал. 

Я занимаюсь баскетболом. У меня тренировки каждый день. 

Глаголи заниматься, интересоваться (чем). 

Безлична употреба глагола нравиться. 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, 

филм, спорт 

думаю, что в школах нужны мобильники. На уроке их можно 

использовать.Что ты думаешь на эту тему? 
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Пожалуйста, расскажи мне об этой книге. Тебе нравится книга? 

Как тебе кажется, кто выиграет? Что ты думаешь по этому поводу? 

Да, я согласен/согласна. Нет, мы не согласны. 

Кратки облици придева согласен. 

Безлична употреба глагола казаться. Мне кажется. 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у 

комуникацији са вршњацима и одраслима. 

Сколько жителей в Белграде? Почти два миллиона. 

Самое высокое здание в «Москва-Сити» − Башня Восток. Еѐ высота – 348 

метров. 

Моя мама работает на 16-ом этаже Башни Восток в «Москва-Сити». 

Самая длинная река в России – Лена (4.400 километров). 

Сколько весит яблоко? 200 грамм. 

Сколько весят эти яблоки? Три с половиной килограмма. 

У тебя было много домашеного задания? 

Это дорого! 

У нас больше/ меньше предметов в этом году. 

Я получил пятѐрку по биологии. 

Основни бројеви преко 1.000. 

Употреба бројних именица тысяча, миллион, половина. 

Употреба прилога за количину много, мало, несколько уз генитив множине 

именица. 

Редни бројеви преко 10. 

Питања са Сколько. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура; 

метрички и неметрички систем мерних јединица 

 

Начин остваривања програма :  

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на поздрављање и представљање (дијалози, наративни текстови,формулари и сл.); реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање и проширивање комуникације; усмено и писaно давање информација о себи и тражење и давање 

информација о другима (подаци о личности,приватним и школским активностима, друштвеним улогама и сл.). 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују бића, предмети, места, појаве, радње, стања и збивања; усмено и писано описивање/ пореёење живих бића, 

предмета, појава,местâ, из искуственог света и фикционалног спектра. 

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге; усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или имејла/ СМС-а којим се уговара заједничка активност;прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз поштовање основних 
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норми учтивости и давање одговарајућег оправдања/изговора; образложење спремности за прихватање предлога,уз исказивање емотивних и експресивних реакција 

(радости, усхићености и сл.) 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/нуди помоћ, услуга, обавештење или се изражава извињење, захвалност; усмено и писано 

честитање, тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, изражавање извињења и захвалности. 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за израду задатака, пројеката и сличних наставних и ваннаставних активности), с визуелном 

подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава лушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним, уобичајеним и тренутним догаёајима/ 

активностима и способностима; усмено и писано описивање активности, радњи и способности у садашњости. 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези с личним искуствима, догаёајима, активностима, способностима и особеностима у прошлости; 

усмено и писано описивање искустава, активности и способности у прошлости, историјских догаёаја и личности 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са одлукама,плановима, намерама и предвиёањима; усмено и писано договарање/ извештавање о одлукама, плановима, 

намерама и предвиёањима 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са жељама,интересовањима, потребама, осетима и осећањима; усмено и писано договарање у вези са задовољавањем 

жеља и потреба;предлагање решења у вези са осећањима и потребама; усмено и писано исказивање својих осећања и реаговање на туёа. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и специфичнијим просторним односима; усмено и писано размењивање информација у вези са 

смером кретања и просторним односима; усмено и писано описивање смера кретања и просторних односа. 

Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се изражавају дозволе, упозорења, правила понашања и обавезе; постављање питања у вези са забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и писаносаопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила понашања и обавеза.  

Слушање и читање једноставнијих текстова, у којима се говори о томе шта неко има/нема или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање на 

њих 

Слушање и читање једноставнијих текстова којима се изражава допадање/не допадање; усмено и писано изражавање допадања/недопадања. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се тражи иизноси мишљење и изражава слагање/неслагање; усмено и писано тражење изношење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се наводе количине, димензије и цене; размењивање информација у вези с количином, димензијама и ценама, усмено 

и писано. 
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7.17. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Упознавање ученика са распоредом часова, школским 
календаром, радом библиотеке, ёачке кухиње, педагога, 

психолога, секретара 

2. Бирамо одбор и председника одељења, као и представнике 
Ученичког парламента 

3. Ваннаставне активности 

4. Подсетимо се правила понашања у школи и дужности дежурног 
ученика 

ОКТОБАР 

5. Подсетимо се метода успешног учења (педагог) 
6. Да ли смо задовољни дружењем у одељењу и помажемо ли 

другарима који постижу слабији успех? 

7. Размењивање књига, препорука занимљивих наслова из школске 
библиотеке и других извора 

8. Радионица/е ПО 

НОВЕМБАР 

9. Болести зависности – алкохолизам и пушење 

10. Физичке разлике и другарство меёу половима? 

11. Наши проблему у првом тромесечју 

12. Обележавање Меёународног дана борбе против СИДЕ 

 

ДЕЦЕМБАР 

13. Каква су то „Уметничка занимања“? 

14. Зрелост-незрелост (поредити начине реаговања зреле и незреле 
особе на исте кризне ситуације) 

15. Припрема за празнике (учешће у приредби, украшавање учионице, 
израда честитки...) 

ЈАНУАР 

16. Имамо ли планове за следећу годину? 

17. Припреме за прославу Светог Саве  
18. Начини решавања сукоба 

 

ФЕБРУАР 

19. Да ли смо задовољни успехом постигнутим у првом полугодишту? 
Треба ли нешто да мењамо у раду да би га побољшали? 

20. Посећујемо ли све ваннаставне активности? 

21. Невербална комуникација – Да ли више верујемо ономе што 

видимо или ономе што чујемо? 

МАРТ 

22. Односи у мојој породици 

23. Избор из Бонтона (бирати правила са којима се ученици срећу 
свакодневно) 

24. Да ли су родитељи и деца равноправни и у ком смислу? 

25. Идемо у радну организацију! Сусрет са људима једне професије 

АПРИЛ 

26. Тема по избору ученика 
27. Да ли је све што чујемо на телевизији и прочитамо у новинама 

тачно? 

28. Радионица/е ПО-а 

МАЈ 

29. Какве су нам оцене месец дана пред крај школске године? 

30. Припреме за обележавање смотре „Извор живе речи“ 

31. Утисци са екскурзије? 

32. Који ми се позив највише свиёа и зашто? 

ЈУН 

33. Наши проблеми у седмом разреду 

34. Шта би требало да прочитамо током распуста? 

35. Анализа успеха на крају школске године 



627 

7.18. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Допунски рад се организује као вид помоћи за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави Српског језика и књижевности не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја и имају потешкоће у савладавању наставног градива. 

На часовима допунске наставе ученицима треба да буде објашњено све оно што је на часовима редовне наставе остало нејасно, а посебну 

пажњу треба посветити појединостима важним за напредовање у учењу.  

Садржаји часова допунске наставе прате наставне јединице часова редовне наставе, број часова по областима усклаёује се са потребама 

ученика, а примарни  циљ је остваривање предвиёених исхода у ученичком знању и напредовање у складу са образовним стандардима ученичких 

постигнућа. Уз наведено, остварују се и васпитни циљеви попут поспешивања неразвијених читалачких навика, развијања љубави према језику и 

књижевности, као и функционални циљеви – развијање запажања, упореёивања и закључивања при усвајању садржаја из језика, појачавање 

радозналости и откривања најважнијих особености приликом изучавања књижевноуметничких текстова; побољшање ученичких способности, радних 

навика и одговорности; помагање слабијим ученицима да постигну задовољавајући успех. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник може да формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад (на пример, група ученика с недовољним знањем одреёених садржаја из граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиёених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим 

проблемима, итд.). 

 
Годишњи фонд часова: 36 часова. 

 
САДРЖАЈИ 

И ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ ЧАСОВА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 
ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 Граёење и основна значења глаголских 

облика. Подела глаголских облика на просте 

и сложене/личне и неличне. (4 часа) 

 Непроменљиве речи. (2 часа) 

 Појам и врсте синтагме. (3 часа) 

 Разликовање логичког и граматичког 

субјекта. (1 час) 

 Служба речи у реченици. (2 часа) 

 Напоредни односи меёу реченичним 

члановима. (2 часа) 

 Напоредни односи меёу независним 

предикатским реченицама. (1 час) 

 

- Различити облици вежбања 

усклаёени са 

диференцираним захтевима 

и поступцима према 

појединцима или мањим 

групама, направљени према 

парцијалном заостајању у 

градиву. 
 

- Обнављање градива. 
 

- Посебни наставни листићи. 
 

 

- Достизање 

задовољавајућег 

успеха на редовним 

часовима. 
 

- Побољшање оцена. 
 

- Евалуација мере у 

којој се редовна 

настава ослобаёа 

успореног хода, 

изазваног 

немогућношћу 

Индивидуални 

или 

индивидуализован 

рад у групи 

Дијалошка, 

монолошка, 

текстовна 

Континуирано 

у току 

школске 

године, са 

појачаним 

интензитетом 

после 

наставниковог 

објективног 

сагледавања 

успорености 

рада ученика 

на редовним 
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 Зависне предикатске реченице. (4 часа) 

 Конгруенција.  (1 час) 

 Правописне вежбе. (4 часа) 

 Лексичко-семантичке вежбе. 2 часа) 

 Прозодијске вежбе – уочавање дугих 

акцената. (2 часа) 

 Усвајање књижевнотеоријских појмова 

(облици приповедања; лирски 

субјекат/приповедач; врсте стиха и риме и 

др.). (3 часа) 

 Стилско-изражајна средства.  (2 часа) 

 Анализа књижевноуметничких текстова 

(уочавање основних елемената структуре 

књижевноуметничког дела)       (3 часа) 

- Посебни домаћи задаци, 

прилагоёени 

индивидуализованом раду са 

ученицима. 

појединаца да прате 

и усвајају наставне 

садржаје и сл. 

 

часовима и 

уочи 

контролних 

тестова. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. Present Continuous 

2. Present Simple 

3. Past Simple 

4. Читање 

5. Придеви 

6. Присвојни придеви 

7. Будуће време 

8. Индиректни говор 

9. PresentPerfect 

10. Модални глаголи 

11. Упитно - одричне фразе 

12. Британски енглески - амерички енглески 

13. Вокабулар: 

 професије, квалификације 

 одећа и аксесоар 

 одмор/ временске прилике 

 животиње 

 спорт 

 кућни послови 

 компјутери 

 заштита животне средине 

 повреде/ прва помоћ 

 фестивали и прославе  
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ допунске наставе  је разумевање историјског простора и времена, узрока,повод и исхода историјских догаёаја, као и токова одреёених 

историјских појава. 

Задаци су развијање појма новог века и основних одлика тог периода; стицање знања о најзначајнијим личностима које су обележиле нови 

век; упознавање са културним и научним достигнућима новог века; упознавање са процесом ослобаёања српских земаља од Турака и 

процесом формирања модерне српске државе; упознавање  и стицање знања о Првом светском рату и страдању Срба ; упознавање  и стицање 

знања о најважнијим личностима националне историје које су обележиле период новог века. 

Садржаји: Индустријска револуција; Идеје Француске револуције; Српски народ под османскоми хабзбуршком влашћу; Српска револуција; 

Настанак и развој Кнежевине Србије; Караёорёе Петровић и Милош Обреновић; Обреновићи; Меёународни односи и кризе у другој половини 

19. и почетком 20. века; Краљевина Србија до краја Првог светског рата. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

Циљ и задаци наставе : усвајање основних садржаја из географије 

 

Теме:  

 Природногеографске каратктеристике Азије.  

Географски преглед Југозападне Азије.  

Географски преглед Јужне Азије.  

Географски преглед Северне Африке.  

Географски преглед Западне и Централне Африке.  

Природногеографске карактеристике Северне Америке. 

Природно географске карактеристике Јужне Америке.  

Демографска обележја и економске карактеристике Аустралије.  

Откриће и истраживање поларних области. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци –савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе из биологије 

Усвајање наставних садржаја предвиёених наставним планом и програмом на основном нивоу Увежбавање и понављање стечених знања и 

јештина и давање упута за свладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумеевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде 

по прилагоёеному програму. 

Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили одреёено наставно градиво. 

Омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности 

 

Правила наслеёивања особина, Принципи граёе и функције, Систематика, Докази еволуције, Структура популације, Адаптације, Мреже 

исхране, Вируси, Уравнотежена исхрана, Прва помоћ, Адолесценција, Животне области, Заштита биодиверзитета. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 
знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног 
градива. 

НАПОМЕНА-Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању 

предвиёеним програмским садржајима 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Равномерно 

променљиво 

праволинијско 

кретање 

2 

Ученици: посматрају уз помоћ наставника 

наводе примере, закључују, учествују у 

анализи и решавању једноставних задатака 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

 

Ученик треба да:разликује врсте кретања; 

мери и рачуна брзину и убрзање и да зна 

њихове мерне јединице 
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Њутнови 

закони 

механике 

2 

ченици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника записују, закључују,врше 

анализу огледа и рачунских задатака 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи други и трећи Њутнов 

закон механике и да изврши динамичко мерење 

силе 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

2 

Ученици: треба да прате, уз помоћ наставника 

расуёују, уочавају разлике и решавају 

једноставне проблеме 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

Ученик треба да: упозна слободан пад; хитац 

навише; хитац наниже; силу трења; силу отпора 

средине и разуме безтежинско стање тела 

Равнотежа 2 

Ученици: треба да посматрају, питају, уз помоћ 

наставника уочавају, наводе примере, решавају 

једноставне задатке 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи да сложи и разложи 

векторске величине; да зна када је тело у 

равнотежи; да објасни силу потиска и Архимедов 

закон 

Механички рад, 

снага и енергија 
2 

Ученици: посматрају, уз помоћ наставника 

уочавају, наводе примере и закључују и 

решавају једноставне задатке 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

Ученик треба да: зна када се врши механички 

рад и да је једнак промени енергије; зна како се 

рачуна снага; ко има кинетичку, а ко 

потенциалну енергију; и да зна мерне јединице 

рада, снаге и енергије 

Топлотне појаве 2 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника уочавају, повезују, записују и 

закључују 

 

-индивидуални рад -

фронтални рад 

 

Ученик треба да: знају да се укупна енергија тела 

састоји од кинетичке и потенцијалне енергије 

молекула унутар тела; да зна како се одреёује 

количина топлоте и која је њена мерна јединица 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ХЕМИЈА 

Циљеви допунска наставе су: Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били 

присутни на неким часовима, ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и 

вештина везаних за наставно градиво. Оријентационе теме са садржајима програма за седми разред:  

1. Хемија као експериментална наукс и хемија у свету око нас. – идентификује и објашњава појмове који повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима одрживог развоја; 

2. Хемијска лабораторија.  – правилно рукује лабораторијским посуёем, прибором и супстанцама, и показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; – повезује физичка и хемијска својства супстанци са применом у свакодневно животу и различитим професијама; – 

тумачи ознаке са амбалаже супстанци/комерцијалних производа; 
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3. Атоми и хемијски елементи. – представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и формула; – повезује 

распоред електрона у атому елемента с положајем елемента у Периодном систему елемената и својствима елемента; – разликује хемијске 

елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула;  

4. Молекули елемената и једињења. – објашњава основну разлику измеёу хемијских елемената и једињења, и препознаје примере хемијских 

елемената и једињења у свакодневном животу; – представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и формула; 

– повезује распоред електрона у атому елемента с положајем елемента у Периодном систему елемената и својствима елемента; – разликује 

хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула; – разликује типове хемијских веза, препознаје тип хемијске везе у 

супстанцама и повезује са својствима тих супстанци; 

5. Хомогене смеше – раствори. – објашњава по чему се разликују чисте супстанце од смеша и илуструје то примерима; – разликује хомогене и 

хетерогене смеше, наводи примере из свакодневног живота и раздваја састојке смеша; – изводи израчунавања у вези с масеним процентним 

саставом раствора;  

6. Хемијске реакције и хемијске једначине. – разликује хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула; – напише 

једначине хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење;  

7. Израчунавање у хемији. – квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле користећи појмове релативна атомска и молекулска маса, 

количина супстанце и моларна маса 

8. Водоник и кисеоники њихова једињења. Соли.– опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и кисеоника; – разликује оксиде, 

киселине, хидроксиде и соли на основу хемијске формуле и назива, и опише основна својства ових класа једињења; – индикаторима испита и 

на рН скали процени киселост раствора; 

Напомена: У оквиру допунске наставе, осим предложених садржаја, а у зависности од потреба ученика, могу бити обраёене и неке друге теме. 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ИНФОРМАТИКА 

Допунски рад се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  разумевања, препознавања и 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује 

допунски рад.Такоёе бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

Активности ученика у образовно-васпитном раду :  

- примењује претходно стечена знања;  

- уочава на примерима; 

- упореёује; 
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-уз помоћ наставника решава тестове, чита, анализира, интерпретира, слуша, разговара, пише, прикупља материјал(са интернета), прави паное,уреёује 

кабинет, истражује, открива релације и изражава их,упореёује,уочава 

Активности наставника у  образовно-васпитном раду:  

- Презентује наставне садржаје; 

- Подстиче на закључивање; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише  стваралачки однос 

-Усмерава ученика 

-Подстиче на размишљање 

-Развија код ученика аналитичко,синтетичко, индуктивно,дедуктивно мишљење 

-Наводи на размишљање  

- Прилагоёава методе способностима ученика,  поставља  проблем 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова допунске наставе по темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 2 

2. Саобраћај 14 

3. Техничка и дигитална писменост 6 

4. Ресурси и производња 8 

5. Конструкторско моделовање 6 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ  : Помоћи ученицима у учењу пропуштеног градива, подстицати на рад, развој и напредак. Оспособити ученика за успешније усвајање 
градива које није било усвојено у редовној настави. 

ТЕМА  НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Семья и друзья 

 

 

2. Семейные будни и праздники 

 

 

3. Родители и дети 

 

4. Город или деревня 

 

5. Молодѐжь 

Моя автобиграфия -представљање себе, разговор о породици и пријатељима , представљање других  

-Мой город - разговор о родном месту 

-Как наша семья празднует ? - 

-живот у породици  

- разговор о породичним традицијама 

-живот у породици - разговор о породичним традицијама 

Изражавање слагања и неслагања -Изношење свог мишљења 

- Навоёење предности и мана живота у граду и на селу. -дуги и кратки облици придева -резервација 

хотелске собе и информисањ о смештају 

-Описивање и пореёење интересовања младих у Србији и Русији . 

 -Разговор о књизи или филму 

 -Размена мишљења о проблемима младих и предлози за њихова решења. 

  



635 

ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

За додатни рад се опредељују даровити ученици натпросечних способности и посебних интересовања за наставу Српског језика и књижевности. 

Програм додатне наставе ствара се на основу плана и програма редовне наставе и у договору са ученицима, а заснива се на предвиёеним исходима 

и напредном нивоу образовних стандарда ученичких постигнућа. Подразумева проширивање знања из области граматике, правописа, ортоепије, 

језичке културе и књижевности. План рада додатне наставе усклаёен је са припремом ученика за Такмичење из српског језика и језичке културе и 

Такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада), а такоёе часови додатне наставе могу бити и могућност да ученици сами осмисле неке 

занимљиве садржаје и представе их на начин другачији од редовне наставе, што би подразумевало самосталан истраживачки рад, примену различитих 

метода и интерактивнији приступ. Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније 

облике и методе рада, првенствено оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика и омогућавају развој њихове креативности, 

логичког и критичког мишљења. Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже раду појединца или групе – упућује и 

усмерава, помаже да се доёе до правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији 

и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. Ангажоване ученике треба постепено уводити у све области којима се 

бави настава Српског језика и књижевности, треба их стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за градски и 

окружни ранг такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења Књижевна олимпијада) и треба их мотивисати за континуиран рад и у 

наредним разредима. 
 

Годишњи фонд часова: 36 часова. 

САДРЖАЈИ 

И ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ ЧАСОВА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 

ОБЛИК 

РАДА 
МЕТОДЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Граматика (глаголски облици; непроменљиве 
речи; синтагме; логички субјекат и сложен 

глаголски предикат; напоредни односи меёу 

реченичним члановима и предикатским 

реченицама; зависне предикатске реченице; 

конгруенција)  (14 часова) 

 Правопис  (4 часа) 

 Језичка култура (лексичко-семантичке и 

прозодијске вежбе) (4 часова) 

 Књижевнотеоријски појмови                                  
(6 часова) 

 

 Анализа тестова са такмичења  (8 часова) 
 

 

- Проблемско 

истраживање. 

- Индивидуални 

приступ. 

- Представљање језика 

као система са 

подсистемима. 

- Сарадничко учење. 

- Решавање недоумица 

на питањима које 

обухватају тестови са 

градског и окружног 

нивоа такмичења. 

- Самовредновањ

е. 

- Провера 

ученичког знања 

кроз 

учествовање и 

остваривање 

резултата на 

такмичењима. 

Групни 

или 

индивид

уални 

Дијалошка, 

стваралачки 

(продуктивни) вид 

монолошке методе,  

текстовна метода 

 

Додатна настава се 

одржава 

континуирано 

током школске 

године, 

са појачањем 

интензитета у току 

припрема за 

такмичења из 

српског језика и 

језичке културе и 

такмичења из 

књижевности. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1.  Разлика измеёу The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense.  

2.  Разлика измеёу Тhe Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, употреба времена у прошлом наративу  

3.  Употреба used to - за прошлу навику, поступак I used to play tennis when I was younger.  

4.  Разлика измеёу The Present Perfect и The Simple Past Tense  

5.  Hачини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The Present Continuous Tense)  

6. Пореёење придева 

7. Прилози и прилошке одредбе  

8. Пореёење прилога (рецептивно): I play basketball more often than football.  

9. Место прилога у реченици. She goes to school by bus. Last night he played the piano at the school concert.  

10. Индиректни говор: наредбе, молбе и савети 

11. Модални глаголи 

12. Пасив 

12. Граёење речи 

13. Разлике измеёу британског енглеског и америчког енглеског 

14. Кондиционали 

15. Упитно-оддричне фразе 

16.  Детерминатори some, any, no, much, many, a lot of, a little /little, a few /few, a bit  

17. Вокабулар: 

• професије, квалификације 

• одећа и аксесоар 

• одмор/ временске прилике 

• животиње 

• спорт 

• кућни послови 

• компјутери 

• заштита животне средине 

• повреде/ прва помоћ 

• фестивали и прославе
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ДОДАТНА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увоёења даровитих ученика у свет науке.. 

Задаци ученици уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле 

развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних 

народа и држава. 

Садржаји: Српски народ под страном влашћу 16-18 век, Нововековне српске државе, Први светски рат. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са часова биологије 

Задаци: Ученик треба да: 

-          стекне широко знање из биологије; 

-          брже напредује у складу са својим могућностима; 

-          развије способност за самостални рад и истраживачки рад; 

-          развије способност за решавање проблемских ситуација; 

-          развије интересовања и оспособи се за самообразовање; 

-          развије логичко, критичко и биолошко мишљење; 

-          развије биолошку и општу културу; 

-          развије личност и понашање у склaду са усвојеним и увежбаним знањима и вештинама. 

 

Правила наслеёивања особина, Принципи граёе и функције, Систематика, Докази еволуције, Структура популације, Адаптације, Мреже 

исхране, Вируси, Уравнотежена исхрана, Прва помоћ, Адолесценција, Животне области, Заштита биодивер-зитета. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

Циљ  

  
Циљ додатне наставе географије јесте да ученици са већим интересовањем  прошире и продубе своја знања, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење, развију 

географску писменост и начин мишљења, свести и одговорност односа према свом завичају, држави, континенту и 

свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. Примарни 

циљ је припрема ученика за такмичење. 
Кораци реализације Идентификовање ученика који показују интересовање за предмет, извоёење додатне наставе, праћење ученика. 
Начин реализације 

(облици и методе рада) 

Диференцијација задатака 

Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи 

Временски оквир Током школске године 
Вредновање – начин оришћења 

резултата вредновања 
Усмена и писмена провера постигнућа ученика, воёење педагошке документације. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈ: 
Европа 
 
 
 
Азија 
 
 
 
Африка 
 
 
 
 
Северна Америка 
 
 
 
Јужна Америка 

-Увод у програмске садржаје 
-Географски преглед Европе – вежбање 
-Географски преглед Европе – тест 1. 

-Географски преглед Азије – вежбање 
-Географски преглед Азије – тест 2. 

-Географски преглед Азије – тест 3. 
-Обнављање градива петог и шестог разреда 
-Географски преглед Азије – тест 4. 
-Географски преглед Африке – тест 5. 

-Географски преглед Африке - вежбање 
-Географски преглед Африке – тест 6. 

-Школско такмичење седмог разреда 
-Припрема за Општинско такмичење 
-Анализа тестова са Општинског такмичења 
-Географски преглед Северне Америке – вежбање 

-Географски преглед Северне Америке – тест 7. 
-Географски преглед Јужне Америке – вежбање 

-Географски преглед Јужне Америке – тест 8. 
-Анализа рада додатне наставе 

 



639 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

Циљеви додатне наставе су: 

-проширивање темељних знања 

-развијање занимања за откривање нових и сложенијих садржаја математике 

-подстицање да се трудом самостално доёе до резултата 

-подстицање на откривање математичких законитости 

-развијање логичког мишљења и закључивања 

-подстицање на примену и коришћење знања и вештина стечених у математици и у другим областима и свакодневном животу 

-подстицање развијања способности анализирања,синтезирања и откривања различитих начина решавања проблема 

Р
ед
н
и
 б
р
о
ј 

н
ас
та
в
н
е 

те
м
е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р
о
ј 

ч
ас
о
в
а 
п
о
 

те
м
и

 

1. Реални бројеви 3 

2. Питагорина теорема 4 

3. Херонове формуле и примене 2 

4. Многоугао 2 

5. Правилни многоугао 3 

6. Полиноми 3 

7. Полиноми-једнакости и једначине 2 

8. Полиноми –неједнакости и неједначине 2 

9. Полиноми -дељивост 2 

10. Алгебарски разломци 3 

11. Математичке игре 2 

12. Одабрани логичко-комбинаторни задаци 3 

13. Круг 3 

14.  Обрада података 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Кретање и 

сила 
3 

Ученик самостално и спонтано решава 

проблеме кретања, открива примену 

Њутнових закона динамике, поставља 

питања, изводи закључке, претражује и 

користи литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке из равномерно-

променљивог кретања (рач. и граф.) 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

равномерно променљивом кретању и Њутновим 

законима да би извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака (графичких и 

рачунских) и објаснио неке појаве у природи 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже и 

силе трења 

3 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите облике кретања под дејством силе 

теже и силе трења, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи литературу и 

интернет, решава сложене рачунске задатке и 

изводи огледе 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

кретању тела под дејством силе теже и силе 

трења да би извео закључке и дошао до решења 

сложених задатака (графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у природи 

Равнотежа 4 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите облике слагања и разлагања сила и 

полугу, поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и интернет о 

примени полуге и мерењу масе тела вагом, 

решава сложене рачунске задатке везане за 

равнотежу тела, полугу и стрму раван 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

слагању и разлагању сила, равнотежи тела и 

примени полуге да би извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака (графичких и 

рачунских 

Механички рад, 

снага и енергија 
4 

Ученик самостално и спонтано 

посматра различите облике механичког рада, 

претварање једног облика енергије у други, 

поставља питања, изводи закључке, претражује 

и користи литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке, изводи огледе и 

утврёује законитости 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

раду, снази и енергији да би извео закључке и 

дошао до решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) и објаснио неке појаве 

у природи 

Топлотне појаве 4 

Ученик самостално и спонтано посматра 

топлотне појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи литературу и 

интернет, решава проблеме везане за топлотне 

појаве и Архимедов закон, изводи огледе и 

утврёује законитости 

-индивидуални рад -

групни рад -рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

преношењу топлоте с једног тела на друго, 

термичком ширењу тела, потиску и 

Архимедовом закону да би извео закључке и 

дошао до решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) и објаснио неке 

појаве у природи 

 



641 

ДОДАТНА НАСТАВА: ХЕМИЈА 

Циљеви додатне наставе су: Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије. 

Оријентационе теме са садржајима програма за седми разред:  

1. Хемија као експериментална наукс и хемија у свету око нас. – идентификује и објашњава појмове који повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима одрживог развоја; 

2. Хемијска лабораторија. – правилно рукује лабораторијским посуёем, прибором и супстанцама, и показује одговоран однос према здрављу и 

животној средини; – експериментално појединачно и у групи испита, опише и објасни физичка и хемијска својства супстанци, и физичке и 

хемијске промене супстанци; – повезује физичка и хемијска својства супстанци са применом у свакодневно животу и различитим 

професијама; – тумачи ознаке са амбалаже супстанци/комерцијалних производа: 

3. Атоми и хемијски елементи. – налази потребне информације у различитим изворима користећи основну хемијску терминологију и 

симболику; – представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и формула; – повезује распоред електрона у 

атому елемента с положајем елемента у Периодном систему елемената и својствима елемента; – разликује хемијске елементе и једињења на 

основу хемијских симбола и формула; 

4. Молекули елемената и једињења. – објашњава основну разлику измеёу хемијских елемената и једињења, и препознаје примере хемијских 

елемената и једињења у свакодневном животу; – представља структуру атома, молекула и јона помоћу модела, хемијских симбола и формула; 

– повезује распоред електрона у атому елемента с положајем елемента у Периодном систему елемената и својствима елемента; – разликује 

хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула; – разликује типове хемијских веза, препознаје тип хемијске везе у 

супстанцама и повезује са својствима тих супстанци; 

5. Хомогене смеше – раствори. – објашњава по чему се разликују чисте супстанце од смеша и илуструје то примерима; – разликује хомогене и 

хетерогене смеше, наводи примере изсвакодневног живота и раздваја састојке смеша; – представља структуру атома, молекула и јона помоћу 

модела,хемијских симбола и формула; – објасни процес растварања супстанце и квантитативно значење растворљивости супстанце; – изводи 

израчунавања у вези с масеним процентним саставомраствора; 

6. Хемијске реакције и хемијске једначине. – разликује хемијске елементе и једињења на основу хемијских симбола и формула; – напише 

једначине хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење; – квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле 

користећи појмове релативна атомска и молекулска маса, количина супстанце и моларна маса; 
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7. Израчунавање у хемији. – напише једначине хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење; – квантитативно 

тумачи хемијске симболе и формуле користећи појмове релативна атомска и молекулска маса, количина супстанце и моларна маса; 

8. Водоник и кисеоники њихова једињења. Соли.– опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и кисеоника; – разликује оксиде, 

киселине, хидроксиде и соли на основу хемијске формуле и назива, и опише основна својства ових класа једињења; – индикаторима испита и 

на рН скали процени киселост раствора;  

Напомена: У оквиру додатне наставе, осим предложених садржаја, а у зависности од интерсовања ученика, могу бити обраёене и неке друге 

теме 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова додатног радапо темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 0 

2. Саобраћај 8 

3. Техничка и дигитална писменост 4 

4. Ресурси и производња 8 

5. Конструкторско моделовање 16 
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ДОДАТНА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

  Циљ додатне наставе : Упознавање са додатним материјалом и његово усвајање. Усвајање нових ,интересантних појмова, речи,  

граматичких правила, конверзације. 
 

 ТЕМА  НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 

1. Семья и друзья  

2. Семейные будни и праздники 

 3. Родители и дети  

4. Город или деревня  

5. Молодѐжь 

 

Моя автобиграфия -представљање себе, разговор о породици и пријатељима , 

представљање других  

-Мой город - разговор о родном месту  

-Разговор о летњем распусту  

-Как наша семья празднует ? -  

-живот у породици - разговор о породичним традицијама  

-Разговор о односу измеёу младих и њихових родитеља . 

 -Изражавање слагања и неслагања  

-Изношење свог мишљења .  

- Навоёење предности и мана живота у граду и на селу.  

-дуги и кратки облици придева  

-резервација хотелске собе и информисање о смештају.  

-разговор о очекивањима приликом размен ученика  

-Описивање и пореёење интересовања младих у Србији и Русији . 

 -Разговор о књизи или филму 

 -Размена мишљења о проблемима младих и предлози за њихова решења. 
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 ПРОГРАМ НАСТАВЕ УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 8.

ВАСПИТАЊА 
 

8.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ИСХОДИ ТЕМА Бр НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација Компетенције: 

 

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 

КЊИЖЕ-

ВНОСТ 
52 

 

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) 

•Корелација 

измеёу области 

у наставном 

предмету 

(књижевност, 

језик, језичка 

култура) 

 

•Страни језик, 

Историја, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, Верска 

настава, 

Граёанско 

васпитање. 

Комуникација 

на матерњем 

језику односи 

се на 

способност 

изражавања 

појмова, 

мисли, 

осећања, 

чињеница и 

мишљења у 

говорном и 

писаном 

облику, те 

одговарајуће 

и креативне 

језичке 

интеракције. 

Вештине 

комуницирањ

а укључују 

жељу за 

критичким и 

конструктивн

им дијалогом 
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интерпретације; 

– уочи слојевитост књижевног дела 

и меёужанровско 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. 

3. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија 

(одломак) 

4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 

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 енерација 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: Граёанин племић 

(одломак) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ  

И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

 

1. Веселин Чајкановић: О ускршњим обичајима 

2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

(одломак) 

и 

заинтересован

ост за 

интеракцију с 

другима што 

подразумева 

свест о 

деловању 

језика на 

друге и 

потребу 

разумевања и 

коришћења 

језика на 

позитиван и 

социјално 

одговоран 

начин. 
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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 ослобоёењу 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 
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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 

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. 

По завршеној теми/области 

граматике ученик ће бити у стању 
ЈЕЗИК 50 

ГРАМАТИКА 
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да: 

– објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; 

– разуме значај књижевног језика за 

културу и историју српског народа; 

– сврста српски језик у одговарајућу 

језичку групу у Европи; 

– именује дијалекте српског језика; 

– разуме постојеће језичке прилике 

у Србији; 

– издвоји делове творенице и 

препозна основне моделе њиховог 

граёења; 

– користи садржаје из граматике 

обраёене у претходним разредима 

и повеже их са новим градивом. 

 

По завршеној теми/области 

правописа ученик ће бити у стању 

да: 

−доследно примени правописну 

норму. 

 

 

По завршеној теми/области 

ортоепије ученик ће бити у стању 

да: 

−примени основна правила о 

распореду акцената. 

 

 

 

 

 

•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). 

 

•Основне језичке групе у Европи и место српског 

језика у породици словенских језика. 

•Дијалекти српског језика: екавски (призренско-

тимочки, косовско-ресавски, шумадијско-

војвоёански) 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. 

0•Граёење речи: 

   – основни модели: извоёење, слагање, 

префиксација; 

   – просте речи и творенице (изведенице, 

сложенице, префиксалне творенице); 

   – састав твореница: корен, творбена основа, 

префикс, суфикс. 

 

•Систематизација претходно обраёених садржаја из 

фонетике, морфологије и синтаксе. 
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•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). 

По завршеној теми/области  

ученик ће бити у стању да: 

 

– уочи разлику измеёу научног, 

административног и разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори поштујући 

карактеристике различитих 

функционалних стилова; 

– уочи разлику измеёу речи и 

лексеме; 

– препозна метафору и метонимију 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУР

А 

34 

•Књижевни и остали типови текстова у функцији 

унапреёивања језичке културе. 

•Текстови писани различитим функционалним 

стиловима: публицистички стил (репортажа, 

интервју); административни стил (молба, жалба, 

уплатница, обрасци, радна биографија; бирократски 

језик); научни стил (примери из текстова у 

уџбеницима других наставних предмета; употреба 

термина). 

•Лексикологија: 

   – једнозначност и вишезначност речи; 

   – лексичка метафора и лексичка метонимија као 
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као лексичке механизме 

и разуме значење вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневну комуникацију; 

– разуме значење застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију у 

пропагандним текстовима; 

– напише приказ, расправу и краћи 

есеј; 

– разликује делове текста и књиге – 

укључујући индекс, 

појмовник, библиографију – и уме 

да их користи; 

– повезује информације и идеје 

изнесене у тексту, уочава јасно 

исказане односе и изводи закључак 

заснован на тексту. 

механизми остваривања вишезначности; 

   – синонимија, антонимија и хомонимија; 

   – застареле речи; нове речи – неологизми; 

   – речник, лексикон, енциклопедија. 

 

•Пропагандни текстови (рекламе и слично). 

•Расправа и есеј на задату тему. 

•Приказ (књиге, филма, позоришне представе и 

сл.). 

•Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, рецитовање); анализа 

снимљеног разговора; интервју; расправа 

(дискусија); презентовање чињеница и коментара. 

•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. 

•Језичке вежбе: уочавање и исправљање грешака у 

неправилно маркираном тексту; попуњавање текста 

са празнинама; тражење грешака у тексту и 

исправљање. 

•Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање 

реченица хомонимима (хомоними и акценти); 

проналажење одговарајућег синонима; антонимски 

ланац; одреёивање значења метафоре и метонимије 

у тексту; тумачење застарелих речи и неологизама; 

дефинисање лексема. 

•Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа 

на часу. 

•Четири школска писмена задатка – по два у сваком 

полугодишту. 
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КОРЕЛАЦИЈА И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

 

КОРЕЛАЦИЈА УНУТАР ПРЕДМЕТА И СА 

ДРУГИМ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

 Корелација измеёу области у наставном предмету (књижевност, језик, језичка култура) 

 Страни језик, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Верска настава, Граёанско 

васпитање. 
 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

• 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 
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8.2. 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 наслеёу. 

    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 наслеёу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на 

вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика.  

 

Компетенције које развија :  

компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, 

сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка 

кометенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 
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ИСХОДИ ТЕМА 

Бр 

ча

с 

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 у садашњости и из 

прошлоси; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

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 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. / 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

историја, граёанско 

васпитање 
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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 

догаёаја у прошлости; 

- размене неколико информација у 

низу о искуствима, и догаёајима у 

прошлости; 

- опишу искуства и догаёаје из 

прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; 

- разумеју једноставније текстове који 

се односе на описивање способности 

у садашњости;  

- саопште своје и туёе способности у 

садашњости; 

- размене неколико информација о 

способностима у садшњости. 

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. (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. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

историја, граёанско 

васпитање 

Исходи из темa 1, 2 и 3 – 

комбиновано. 

4. The First 

Written Test  

Комуникатив

не функције 

из тема 1, 2 и 

3 

(комбинован

о) 

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 воёеног писања. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, ЧОС, 

граёанско в. 
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- 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 будуће радње и 

предвиёања;  

- размене неколико исказа у вези са 

будућим радњама и предвиёањима; 

саопште будуће радње и предвиёања; 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на прошлост; размене 

неколико информација у низу о 

догаёајима у прошлости; 

- опишу догаёаје из прошлости 

повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

- саопште своја и туёа 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 

5. Module 3  

What’s next? 

Описивање 

радњи у 

прошлости; 

изража-вање 

мишљења, 

планова и 

намера; 

изражавање 

могућности и 

хипотетички

х ситуација.  

 

9 

Речи и изразе који се односе на теме - предвиёања, 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 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. 

 

српски језик и 

књижевност, 

техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

граёанско 

васпитање 
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разлике навикама куповине измеёу 

своје и циљне културе. 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на 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; 

6. Module 4  

Can we help? 

Изражавање 

осећања; 

исказивање 

могућности; 

изношење 

спсобности, 

обавеза, 

предлога и 

савета.  

 

9 

Речи и изразе који се односе на теме - глобалне и друштвене 

проблеме, очување животне средине, духовни живот, фразалне 

глаголе са глаголом 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. 

 

биологија, српски 

језик и 

књижевност, , 

географија, 

граёанско 

васпитање, ЧОС, 

информатика и 

рачунарство, 

хемија 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивање бића, предмета 

и места;  

- опишу догаёаје 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 употреби технологије у 

својој и циљној култури. 

 

7. Module 5  

Breakthroug

hs 

Описивање 

бића, 

предмета и 

места 

8 

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) 

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. 

српски језик и 

књижевност, 

биологија, техника 

и технологија, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

информатика и 

рачунарство, 

ликовна култура, 

физика, граёанско 

васпитање 

Исходи из темa 5, 6 и 7 – 8. The 3 Лексику и језичке структуре које се односе на тему и наведене српски језик и 
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комбиновано. 

 
Second 

Written Test 
Комуникатив

не функције 

из тема 5, 6 и 

7 

(комбинован

о) 

комуникативне функције, а које су се радиле у наставним 

темама 5, 6 и 7; задатке слушања, читања и воёеног писања. 

књижевност, 

биологија, техника 

и технологија, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

информатика и 

рачунарство, 

ликовна култура, 

физика, хемија, 

граёанско 

васпитање, ЧОС 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на опис појaва и догаёаја; 

- размене информације које се односе 

на опис појaва и догаёаја; 

- повежу неколико исказа у краћи 

текст којим се описују појaве и 

догаёаји; 

- упореде и опишу сличности и 

разлике измеёу законских регулатива 

код нас и у циљној култури; 

- разумеју и објасне сличности и 

разлике у популарним музичким и 

филмским жанровима измеёу своје и 

циљне културе. 

9. Module 6  

For all tastes 
Описивање 

појава и 

догаёаја; 

изражавање 

мишљења 

 

10 

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 на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); сличности и разлике у културама. 

 

српски језик и 

књижевност, 

музичка култура, 

ЧОС, техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

граёанско 

васпитање, 

ликовна култура 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивање бића, предмета 

и места;  

- опишу догаёаје из прошлости 

повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину; 

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 
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- 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. 

 

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 прилагоёен 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 одреёеним 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 

одреёеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог меёусобног 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: 
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– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагоёене 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 прилагоёавати 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 увоёење 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 упореёивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

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

„Превоёење” 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 измеёу група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 
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– 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. 

Увоёење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. 
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8.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

 Циљ и задаци предмета : Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догаёаје, појаве, процесе и личности, стекне 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеёу, друштву и држави у којој живи. 

Компетенције које развија : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ:  Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и 

вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје, ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ 

ДРУШТВУ:има позитиван став према поштовању људских права и слобода, ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА: показује позитиван однос 

према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и 

географским контекстом и доприноси очувању природних и културних добара, уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама 

и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене,уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на 

његову личност, изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. ПЕДУЗИМЉИВОСТ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ: зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине 

њиховог остваривања, РАД СА ПОДАЦИМА И НФОРМАЦИЈАМА:  користи податке из различитих извора и начине добијања података и на 

основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника, формулише објашњења и закључке на основу 

резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара, стечена нова 

сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним, КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ: активно и конструктивно учествује у раду 

групе или пара, доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе, уме да 

саслуша излагање саговорника до краја и без упадица, ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ ДРУШТВУ: негује своју 

националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу,  има позитиван став према поштовању људских права и 

слобода, способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског 

учења; негује и развија лична интересовања. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Уме да представи, оргaнизуje и обликује одреёене 

информације, користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства. САРАДЊА: Одговорно и савесно извршава заједничке активности 

стављајући интересе групе изнад сопствених. 
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ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

– смешта кључне догаёаје, 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; – анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја; – 

поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догаёају, 

анализира позицију аутора; – 

доведе у везу узроке и последице 

историјских догаёаја, 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; – 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВА

ЊА 

ПРОШЛОСТ

И 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СВЕТ И 

СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕ

НСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ 

ДВА 

СВЕТСКА 
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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 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, меёународно 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; 

меёународни 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 

Караёорёевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Граёанско в. 

Верска настава 

Географија 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Граёанско в. 

Верска настава 

Географија 
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образложи утицај историјских 

догаёаја, појава и процеса на 

савремено друштво; – 

идентификује основне 

карактеристике тоталитарних 

идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом контексту; – 

препозна,на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовањаљудских права – 

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 

РАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ДРУГИ 

СВЕТСКИ 

РАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко Мачек, 

Слободан Јовановић, Милутин Миланковић, Исидора 

Секулић, Ксенија Атанасијевић, Милена Павловић Барили, 

Иван Мештровић 

 

 

 

 

Свет у рату – узроци, меёународне 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 граёански рат; 

војне операције, живот у рату. 

 Последице рата – људски и материјални губици; 

демографске и друштвене промене, миграције; уништавање 

културног наслеёа; суёења 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 Караёорёевић, Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз, 

Милан Недић, Анте Павелић, Диана Будисављевић. 

 

 

 

 

 

Свет после Другог светског рата – блоковска подела, трка у 

наоружању, глобална димензија хладног рата, ратна 

жаришта и кризе, деколонизација, европске интеграције, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Граёанско в. 

Верска настава 

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 
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примере утицаја спортских и 

уметничких достигнућа на 

обликовање савременог 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 догаёаје и 

појаве на основу доступног аудио-

визуелног изворног материјала; – 

осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања 

заснованог на одабраним 

историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; – 

образложи смисао неговања 

 
 
 
 
 
 
СВЕТ, 

ЕВРОПА И 

СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕ

НСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ 

РАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТ, 

ЕВРОПА, 

СРПСКA 

ДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕН

ИМ 

 

 17 
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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 уреёења, 

једнопартијски систем, однос власти према политичким 

противницима, меёународни 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. 

 

 

 

 

 

 

Свет после хладног рата – 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, меёунационалне тензије, увоёење 

вишестраначког политичког система, распад СФРЈ, 

граёански рат и стварање нових држава, 

интернационализација сукоба и меёународне интервенције, 

економске прилике и свакодневни живот, ратни злочини, 

Граёанско 

васпитање 

Верска настава 

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Граёанско в. 

Верска настава 

Географија 
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сећања на важне догаёаје и 

личности из историје савременог 

доба; – истражи меморијалне 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровоёењу заједничких 

школских активности везаних за 

развој културе сећања; – покаже 

одговоран однос према културно-

историјском наслеёу сопственог и 

других народа; – уочи одраз 

историјских догаёаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску димензију 

политичких, културних и 

технолошких промена у 

савременом свету и Републици 

Србији 

ПРОЦЕСИМ

А 

 

страдање цивилног становништва, разарање културног 

наслеёа, 

 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, Слободан Милошевић, Фрањо Туёман, Алија 

Изетбеговић, Зоран Ђинёић, Војислав Коштуница 

 

Начин остваривања програма : Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ 

учења предмета и дефинисане исходе 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 догаёаји, 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. 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 догаёаје 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 догаёаја одвијао, 
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помажући им да кроз време прате промене на одреёеном простору. 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. Одреёене 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). 
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8.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ: 

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. 

Разред: осми 

Годишњи фонд часова: 68 

 

ИСХОДИ НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТ

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ  Стандарди постигнућа /Начин провере 

остварености стандарда По завршеној теми/области ученици су 

у стању да: 

Ученици уче и увежбавају: 

– одреди географски положај Србије и 

доведе га у везу са историјско-

географским развојем; 

– анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева Србије. 

 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. 

Географски положај Србије. 

Историјско-географски развој Србије. 

Симболи Србије. 
Границе и проблеми пограничних 

крајева. 

1.4.2. наводи и препознаје основне одлике 

географског положаја Србије 

2.4.2. описује основне одлике географског 

положаја Србије 

2.1.4. приказује географске податке на 

немој карти картографским изражејним 

средствима 

3.4.3. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости у географском положају 

Србије 

– опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији 

Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних 

објеката користећи карту Србије; 

 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на територији 

Србије. 

Сеизмизам Србије. 

Тектонски облици рељефа. 

Падински процеси и рељеф настао 

деловањем воде. 

Рељеф настао деловањем леда, ветра 

и човека. 

Утицаји ерозивних и акумулативних 

процеса на човека. 

1.4.2. наводи и препознаје основне 

природне одлике Србије 

2.4.2. описује основне природне одлике 

Србије 

2.1.4. приказује географске податке на 

немој карти картографским изражејним 

средствима 

3.4.3. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости измеёу природних одлика 

Србије 
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– наводи начине коришћења вода Србије; 

– препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају природних 

непогода; 

– доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и физичко-

географске карактеристике простора. 

Климатски фактори и елементи. 

Климатске области у Србији. 

Подземне воде Србије. 

Реке Србије.Језера Србије. 

Заштита вода и заштита од вода. 

Земљишта Србије.Распрострањеност 
биљног и животињског света. 

– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике;  

– анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

– израёује и анализира графичке приказе 

структура становништва; 

– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој и 

трансформацију насеља у нашој земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај природних 

и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности у 

нашој земљи; – доводи у везу размештај 

привредних делатности са квалитетом 

животне средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. 

Природно кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски 

проблеми и популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и привредни 

развој. 

Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и географски простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај и географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног сектора. 

 

1.4.2. наводи и препознаје основне одлике 

становништва, насеља и привреде Србије 

2.4.2. описује основне одлике 

становништва, насеља и привреде Србије 

2.1.4. приказује географске податке на 

немој карти картографским изражејним 

средствима 

3.4.3. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости у размештају 

становништва, насеља и привреде у 

Србији 
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на квалитет животне средине. 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и означава 

их на карти; 

– процењује важност очувања природне и 

културне баштине Србије. 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

Природна баштина Србије. 

Културна баштина Србије. 

Светска баштина под заштитом 

Унескоа у Србији. 

1.4.2. наводи и препознаје основне 

природне одлике Србије 

2.4.2. описује основне природне одлике 

Србије 

3.4.3. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости измеёу природних одлика 

Србије 

– учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски положај завичаја. 

Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 

1.4.2. наводи и препознаје основне 

природне и друштвене одлике географије 

краја у коме је школа 

2.4.2. описује основне природне и 

друштвене одлике географије краја у коме 

је школа 

2.1.4. приказује географске податке на 

немој карти картографским изражејним 

средствима 

3.4.3. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости измеёу природних и 

друштвених одлика географије краја у 

коме је школа 

– објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај Срба 

у свету. 

 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним државама. 

Срби у дијаспори 

1.3.1. наводи и препознаје државе у 

којима Срби живе 

2.3.1. описује узроке миграција нашег 

становништва 

3.3.1. објашњава узрочнопоследичне везе 

и законитости о Србима ван граница наше 

земље 

Међупредметне компетенције: Комуникација, Компентенција за целоживотно учење, Рад са подацима и информацијама, Дигитална 

компетенција, Сарадња, Одговорно учешће у демократском друштву, Одговоран однос према 

околини, естетичка компетенција 

Међупредметно повезивање: српски језик,ликовна култура,историја,биологија,математика,физичко и здравствено 

васпитање,информатика и рачунарство. 

Начин провере постигнућа: усмена, писмена, практична, домаћи задаци. 
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8.5. 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;дигитална компетенција;одговоран однос према околини;одговоран однос према здрављу; 

комуникација,рад са подацима и информацијама;решавање проблема,сарадња, 

ИСХОДИ ТЕМА    Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

 

– повеже граёу 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 

измеёу физиолошких одговора живих бића и 

промена у спољашњој средини; – oдговорно 

се односи према свом здрављу; – изрази 

критички став према медијским садржајима 

који се баве здравим стиловима живота; – 

повеже промене настале у пубертету са 

деловањем хормона; – 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 догаёају организму током животног 

циклуса са активностима гена; – повеже 

промене наследног материјала са настанком 

нових врста путем природне селекције;– 

 
JЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 

 

 

 
 

 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

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 

граёе 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.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. 

Биологија за 5,6,7 

разред, математика, 

ликовна култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија,српски 

језик и књижевност, 

информатика и 

рачунарство, 

физика 
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установи узрочно-последичну везу измеёу 

губитaка врста у екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и енергије у 

мрежама исхране;– 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. 

 

 

 
 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 
ИЕВОЛУЦИЈА 
 

 
 

 
ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

19 

 

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. 

 

 

 

 

Теорија еволуције. Постанак нових врста кроз 

еволуционе процесе. Еволуција човека. 

 

 

 

развој екосистема. Концепт климакса.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: применaразличитих 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 
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8.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

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 изграёује 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: 

 1)  компетенција за учење 

 2)  одговорно учешће у демократском друштву 

 3) Естетичка компетенција 

 4) комуникација  

 5) одговоран однос према околини  

 6) одговоран однос према раду  

 7) предузимљивост и предузетништво  

 8) рад са подацима и информацијама  

 9) решавање проблема  

 10) сарадња  

 11) дигитална компетенција  
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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;  

 

– 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; 

 

 

– реши линеарну једначину или неједначину ;  

– реши реалне проблеме користећи линеарну једначину или  

неједначину ; 

 

 

 

 

 

– 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; 

 

 

СЛИЧНОСТ 18 

Пропорционалне величине. Талесова 

теорема.  

Сличност троуглова.  

Примене сличности 

историја 

ТАЧКА, ПРАВА 

И РАВАН 
12 

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 измеёу праве и равни.  

Полиедар. 

 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

С ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

19 

Линеарна једначина.  

Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом.  

Линеарна неједначина.  

Решавање линеарних неједначина с 

једном непознатом.  

Примена у реалним ситуацијама. 

Физика 

ПРИЗМА 14 

Призма: појам, врсте, елементи.  

Мрежа праве призме.  

Површина праве призме.  

Запремина праве призме. 

 

ПИРАМИДА 17 

Пирамида; појам, врсте, елементи.  

Мрежа пирамиде.  

Површина пирамиде.  

Запремина пирамиде. 
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– нацрта и анализира график линеарне функције; 

  

 

 

 

 

– реши линеарну једначину  и систем линеарних једначина 

са две непознате;  

– реши реалне проблеме користећи линеарну једначину  или 

систем линеарних једначина са две непознате; 

 

 

 

 

– израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте; 

 – примени обрасце за површину и запремину тела у 

реалним ситуацијама;  

 

 

 

 

– учествује у избору истраживачког пројекта и начина рада. 

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 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С 

ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

15 

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 

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. 

 

 

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

Стандарди : МА.1.3.1. МА.3.3.1. МА.1.3.2. МА.2.3.2. МА.3.3.6. МА.1.3.1. МА.2.3.2. МА.3.3.6. МА.1.2.1. МА.2.2.1. МА.3.2.1. МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. МА.1.3.2. МА.1.3.4. МА.3.3.2. МА.2.3.4. МА.3.3.4. МА.3.3.6. МА.1.3.2. МА.1.3.4. МА.3.3.2. МА.2.3.4. МА.3.3.4. МА.3.3.6. МА.1.2.4. 

МА.2.2.4. МА.3.2.4 МА.2.2.1. МА.3.2.1. МА.3.2.5. МА.1.3.3. МА.2.3.3. МА.3.3.3. МА.1.3.5. МА.2.3.5. МА.3.3.5. 
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Реализација програма  

Редни број 

наставне 

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 ураёена у оквиру месечних планова. Наставник ће у зависности од задужења 

у одељењима којима предаје одржавати часове додатне и допунске наставе. Уколико има предвиёено мање од 34 часа, бираће теме по 

сопственом нахоёењу. 

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

математички турнир. 
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8.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

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 
Број 

часа 
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 

ваздушних стубова; 

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 

1. Мерење периода осциловања клатна или периода 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Биологија 7.разред 

Српски језик 

5.разред 
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– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује превентивне 

мере заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу; 

 

 

 

 

 

 

 

осциловања тега на опрузи 

2. Одреёивање 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. Одреёивање 

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. Одреёивање жижне даљине сабирног сочива. 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Математика 

6.разред 

Математика 

7.разред 

Биологија 5.разред 
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– 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 провоёење струје 

кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности 

металних проводника на 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

10 Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине 

наелектрисања. Узајмно деловање наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

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. 

Физика 6.разред 

Физика 7.разред 

Хемија 7.разред 

Математика 

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 уреёаји). 

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 

Физика 7.разред 

Хемија 7.разред 

Техничко 

образовање 8.разред 
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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 

одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину 

струје и напон, одреёује 

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; 

 

 

електричне струје. Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. Лимун као батерија. 

Пражњење у Гајслеровим цевима помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику 

(таблични и графички приказ зависности). 

2. Одреёивање електричне отпорности отпорника у колу 

помоћу амперметра и волтметра. 

3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски 

и паралелно повезаним отпорницима и одреёивање 

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 
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– 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 

коришћењу електричних 

уреёаја 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 

 

 

 

 

 

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....) 
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дејство, примену и мере 

заштите; 

– разликује фисију и фузију 

и наводи могућности њихове 

примене. 

 

Кључни појмови садржаја: осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, магнетно поље, електрична струја, атом, атомско 

језгро, радиоактивност. 

 

Начин остваривања програма : 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су Образовни стандарди за крај обавезног 

образовања. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче у процесу остваривања наставе у седам области 

предмета: Осцилаторно и таласно кретање, Светлосне појаве, Електрично поље, Електрична струја, Магнетно поље, Елементи атомске и 

нуклеарне физике и Физика и савремени свет. 

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. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одреёеном нивоу, у складу са образовним стандардима и исходима, 

могу да усвоје сви ученици осмог разреда. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, исхода и образовних стандарда, самостално 

планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања појединих 
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тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одреёеној мери (водећи рачуна да се не наруши логичан след учења физике) 

прерасподелити садржаје према својој процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену опремљености 

кабинета за физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити. 

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

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво конкретне наставне 

јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, 

дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такоёе, имати у виду да се исходи разликују, да се  неки 

лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији 

итд.), ученицима осмог разреда најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Зато програм предвиёа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увоёење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ развијање радозналости и интересовања за физику. 

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при решавању 

проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота. Одреёени садржаји и тематске целине се могу реализовати и 

преко пројектне наставе. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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 
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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 прилагоёена овим специфичностима. 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe 
Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално или кроз размену мишљења у малим групама, 

најпре предвиёати исход демонстрације, а потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да наведе ученика да својим 

речима, на основу сопственог расуёивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише 

нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се проёе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација 
Када је реч о квалитативним задацима, посебно важно место имају концептуални задаци којима се испитује у којој мери су ученици 

развили научне појмове изучаваних природних појава и процеса. Применом концептуалних задатака вишеструког избора са квалитетно 

одабраним дистракторима може се пратити присуство ученичких алтернативних концепција у различитим фазама учења и у складу са 

утврёеним стањем планирати активности ученика и наставника усмерене на развијање научне писмености. 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк 

пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, 

мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и 

рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe 

вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeёунaрoдни систeм jeдиницa). 

У циљу саопштавања правовремене повратне информације приликом израде квалитативних задатака, пре свега концептуалних задтака 

вишестругог избора, или једноставних рачунских задатака, пожељно је применити неко од ИКТ решења које доприноси брзој и једноставној 

размени информација о постигнућу како појединачног ученика тако и целог одељења, на пример респондере или Socrative платформу. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, 

тако да свака група има свој термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, тако да на једној 
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вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извоёења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обраёени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу (дефиниција величине која се одреёује и 

метод који се користи да би се величина одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При 

уношењу резултата мерења у ёачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за величине које се 

посредно одреёују. Процену грешке посредно одреёене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 
Различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, истраживачки, уз употребу ИКТ-а) 

дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и меёупредметних компетенција. При одабиру 

домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. Коректност ураёеног 

задатог домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по 

групама уз асистенцију наставника. Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру прикупљања података, 

извоёење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање. Препорука је да се пројектна настава реализује бар једном у полугодишту. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

● Улога физике у заштити човекове околине 

● Енергетска ефикасност 

● Климатске промене 

● Пренос сигнала (бежични пренос, оптички каблови...) 

● Антистатичка заштита 

Подстицањем вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад на истраживачким задацима, 

приликом меёусобног процењивања постигнућа ученика, укључивањем ученика у ваннаставне активности промоције и популаризацију 

природних наука, доприноси развијању предметних и меёупредметних компетенција 

Праћење рада ученика 
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Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика 

наставе. Такоёе је у обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата 

које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално 

знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи прецизну 

терминологију и развија способност да своје мисли јасно и течно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагоёен психофизичким могућностима ученика осмог разреда, сталним 

обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност 

разних области физике. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења. Да би 

вредновање било објективно потребно је да буде усклаёено са принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, стечених на 

основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских 

вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог 

испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник 

физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

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

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

остварености образовних исхода. 

 

Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 
У складу са утврёеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити додатну образовну подршку: 

– просторно, садржајно и методичко прилагоёавање наставног програма (нпр. распоред седења, избор градива и прилагоёавање задатака, 

начина и врста оцењивања...); 

– коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагоёених исхода и развијању компетенција; 

– размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова у школи. 
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8.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Циљ и задаци предмета : Да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуёем, 

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 и тимски рад, и одговоран однос према себи, 

другима и животној средини. 

Компетенције које развија : Хемијска писменост. Вештине за експериментални рад и хемијски језик. Компетенције за учење. Рад са подацима 

и информацијама. Комуникација. Дигитална компетенција. Одговоран однос према околини и здрављу. 

ИСХОДИ ТЕМА Бр.час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

– правилно рукује 

лабораторијским посуёем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини;  

– изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке;  

– наведе заступљеност 

метала и неметала, 

неорганских и органских 

једињења у живој и неживој 

природи;  

– испита и опише физичка 

својства метала и неметала, 

и повеже их с њиховом 

практичном применом;  

– испита и опише хемијска 

својства метала и неметала, 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Метали у неживој и живој природи. Општа 

физичка и хемијска својства метала. Алкални и 

земноалкални метали. Гвожёе, 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. 

Лабораторијска вежба I: испитивање 

физичких својстава метала; реакција метала са 

киселинама. 

 

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: 

Географија(руде и 

минерали), биологија, 

математика, градиво хемије 

из 7.разреда, техника и 

технологија(легуре, 

граёевински материјали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија(воде), биологија, 

градиво хемије из 7.разреда, 

математика 
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и објасни их на основу 

структуре атома и положаја 

елемената у Периодном 

систему; 

 – напише формуле и 

именује оксиде, киселине, 

базе и соли; – испита, опише 

и објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база 

и соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења 

у свакодневном животу и 

повеже њихова својства са 

практичном применом;  

– напише и тумачи 

једначине хемијских 

реакција метала и неметала;  

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура;  

– препозна физичке и 

хемијске промене 

неорганских и органских 

супстанци у окружењу, и 

представи хемијске промене 

хемијским једначинама;  

– напише формуле и именује 

представнике класа 

органских једињења имајући 

у виду структурну 

изомерију;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛИ 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добијање сумпор(IV)-оксида и испитивање 

његових својстава; разблаживање 

концентроване сумпорне киселине; 

Доказивање базних својстава воденог раствора 

амонијака. 

Лабораторијска вежба II: 

Испитивање физичких својстава неметала. 

 

Лабораторијска вежба III: 

Доказивање киселости неорганских киселина 

помоћу лакмус-хартије. 

 

 

 

Добијање соли. Формуле соли и називи. 

Дисоцијација соли. Физичка и хемијска 

својства соли. 

Примена соли. 

Демонстрациони огледи: 

Реакција неутрализације хлороводоничне 

киселине и раствора натријум-хидроксида; 

Реакција измеёу метала и киселине; хемијске 

реакције соли: измеёу калцијум-карбоната и 

хлороводоничне киселине, раствора 

гвожёе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, 

раствора сребро-нитрата и натријум-хлорида. 

Лабораторијска вежба IV: добијање соли и 

испитивање растворљивости различитих соли 

у води; добијање баријум-сулфата; доказивање 

угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-

карбоната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градиво хемије уз 7.разреда, 

математика, биологиј, 

географија 
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– разликује органске 

супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, 

величина молекула, 

структура, порекло и то 

повезује са њиховом улогом 

и применом;  

– испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа 

органских једињења и 

повеже својства једињења са 

њиховом практичном 

применом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА 

ОПШТА 

СВОЈСТВА 

 

 

 

 

 

 

УГЉОВОДО-

НИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Својства атома угљеникa и многобројност 

органских једињења. Функционалне групе и 

класе органских једињења. Општа својства 

органских једињења.  

Демонстрациони огледи:  

Упореёивање својстава органских и 

неорганских једињења; доказивање угљеника у 

органским супстанцама. 

 

 

 

Подела угљоводоника. Номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства угљоводоника. 

Хемијска својства угљоводоника. Полимери. 

Нафта и земни гас.  

Демонстрациони огледи:  

Испитивање растворљивости и сагоревање n-

хексана (медицински бензин); разликовање 

засићених и незасићених ацикличних 

угљоводоника (реакција са калијум-

перманганатом).  

Вежба V: састављање модела молекула 

угљоводоника, писање структурних формула и 

именовање угљоводоника. 

 

Алкохоли–номеклатура, својства и примена. 

Карбоксилне киселине–номенклатура, својства 

и примена. Масне киселине. Естри–

номеклатура, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање алкохола алкохолним врењем; 

доказивање киселости карбоксилних киселина; 

 

 

Градиво хемије 7.разреда, 

биологија, математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија(нафта), 

биологија(фосили), 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија, математика 
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БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 

ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Лабораторијско добијање и испитивање 

својстава етил-етаноата.  

Лабораторијска вежба VI:  

физичка и хемијска својства органских 

једињења са кисеоником; испитивање 

растворљивости алкохола 

и карбоксилних киселина са различитим 

бројем атома угљеника у молекулу у  води и 

неполарном растварачу; реакција етанске и 

лимунске киселине са натријум-

хидрогенкарбонатом. 

 

 

Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: моносахариди 

(глукоза и фруктоза), дисахариди(сахароза и 

лактоза), полисахариди(скроб и целулоза). 

Амино-киселине. Протеини. Витамини. 

Демонстрациони огледи: 

Сапонификација масти–сапуни. 

Лабораторијска вежба VII: 

Испитивање растворљивости масти и уља, и 

угљених хидрата у води; доказивање скроба; 

денатурација протеина. 

 

 

Загаёивачи, загаёујуће супстанце и последице 

загаёивања. Рециклажа. Зелена хемија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија, математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија, биологија, 

рачунарство и информатика, 

математика 
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Начино стваривања 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. 

Систематско праћење рада сваког ученика. Разговор, писане провере знања, монолошко-дијалошка метода, шеме, слике, уџбеник, збирка 

задатака из хемије са лабораторијским вежбама. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ: 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, наоснову њихових својстава  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијскихформула најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, иквалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина,база, со, индикатор  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју,магнетна својства, растворљивост), као и да та 

својства опише  

ХЕ.1.2.1.основна физичка и хемијска својства неметала и метала(агрегатно стање,проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са 

кисеоником)  

ХЕ.1.2.2. везу измеёу својстава неметала и метала и њихове практичне примене  

ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њиховихфизичких и хемијских својстава  

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичнупримену ових једињења  

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли  

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуёем и прибором  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.7. у oгледима испитује свojства супстанци и да податке о супстанцама приказује табеларно или шематски  

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина и база састави формулу овихсупстанци  

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима иметалима)  
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ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајућеинструменте  

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одреёена структуром њихових атома/молекула  

ХЕ. 3.2.2.хемијска својства оксида( реакције са водом,киселинама, хидроксидима)  

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе  

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе  

ХЕ.3.6.4.донесе релевантан закључак на основу резултата добијених уексперименталном раду 

 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И КИСЕЛИНЕ: 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, наоснову њихових својстава 

 ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијскихформула најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, иквалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина,база, со, индикатор  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју,магнетна својства, растворљивост), као и да та 

својства опише  

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала(агрегатно стање,проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са 

кисеоником)  

ХЕ.1.2.2. везу измеёу својстава неметала и метала и њихове практичне примене  

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичнупримену ових једињења  

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли  

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис)  

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора  

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуёем и приборомуме да:  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одреёује својства супстанци (температуре топљења икључања, као и растворљивост супстанци)  

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида и киселина, састави формулу ових супстанци  

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксидаса водомуме да:  
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ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултатаразуме:  

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала одреёена структуромњихових атома/молекула  

ХЕ. 3.2.2.хемијска својства оксида( реакције са водом,киселинама, хидроксидима) 

 

СОЛИ: 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина,база, со, индикатор  

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као ипрактичну примену ових једињења  

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли  

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли  

ХЕ.1.2.10 безбедно рукује супстанцама, посуёем и прибором  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.4 да саставља формуле најважнијих представника класа неорганскихједињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције  

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу овихсупстанциУпутству  

ХЕ.3.2.2. хемијска својстваоксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима)  

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција сахидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним 

оксидима)  

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама иса киселим оксидима)  

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре  

ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације  

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе  

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе  

ХЕ.3.6.4.донесе релевантан закључак на основу резултата добијених уексперименталном раду 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА: 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.3.3 практичан значај угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу  

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одреёује својства супстанци (температуре топљења икључања, као и растворљивост супстанци) 
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УГЉОВОДОНИЦИ: 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијскихформула најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, иквалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и 

естара  

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара  

ХЕ.1.3.3 практичан значај угљоводоника,алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу 

ХЕ.2.1.2.значењетермина:материја, хомогена смеша,хетерогена смеша, анализа исинтеза, неутрализација, супституција,адиција,анхидрид, 

изомер, изотоп  

ХЕ.2.3.1 пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара  

ХЕ.3.3.2. видови практичне примене угљоводоника ,алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара на основу својстава 

која имају  

ХЕ.3.3.3пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ: 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијскихформула најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, иквалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације  

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуёем и прибором  

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју,магнетна својства, растворљивост), као и да та 

својства опише  

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и 

естара  

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара  

ХЕ.1.3.3 практичан значај угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органскихједињења, и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције  

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола  

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата  
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ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација  

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара  

ХЕ.3.3.2. видови практичне примене угљоводоника ,алкохола,карбонилних једињења,карбоксилних киселина и естара на основу својстава 

која имају  

ХЕ.3.3.3.пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 
 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА: 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, наоснову њихових својстава  

ХЕ.1.4.1 да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља,угљених хидрата, протеина  

ХЕ.1.4.2 примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама  

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству  

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органскихједињења, и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције  

ХЕ.2.4.1. најважнијеулогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим oрганизмима  

ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација  

ХЕ.3.4.1.основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине  

ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу) угљених хидрата и протеина  

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе  

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе  

ХЕ.3.6.4.донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА: 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а са циљем очувања здравља и животне 

средине 
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8.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРАМТИКА 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. 

 

Компетенције које развија:  

Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

Дигитална компетенција 

Учење како се учи 
Кроз наставу информатике ученици развијају нове облике писмености као што су: ИКТ, дигитална, медијска, информатичка, www и интернет 

писменост. Кроз рачунарство ученици развијају појмове алгоритма, програмирања, нових технологија. 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Број 

часова НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
КОРЕЛАЦИЈ

А 
– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– графички представи податке на oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања табеле, сачува 

је у пдф формату; 

– приступи дељеном документу, коментарише и врши 

измене унутар  

дељеног документа; 

ИКТ 10 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос података 

(нумерички, текстуални, датум, време...). 

Формуле и функције.  

Примена формула за израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање података. 

Графичко представљање података. 

Форматирање табеле (вредности и ћелија). 

Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои 

приступа, измене и коментари). 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, музичка 

култура, 

ликовна 

култура 

 

– повеже ризик на интернету и кршења права деце; 

– 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; Д
И

Г
И
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А
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Н
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И
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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 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит 
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– успостави везу измеёу отварања података и стварања 

услова за развој иновација и привредних грана за које су 

доступни отворени подаци; 

– 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, ...); 

Р
А

Ч
У

Н
А

Р
С

Т
В

О
 

12 

Програмски језици и окружења погодни за 

анализу и обраду података  (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, 

минимум, максимум, сортирање, филтрирање). 

Графичко представљање низова података. 

Унос и представљање табеларно записаних 

података. 

Анализе табеларно записаних података  

Обраде табеларно записаних података 

(сортирање,филтрирање, ...) 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, математика 

– сараёује 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. 
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Онлајн упитник (креирање − типови питања, 

дељење − нивои приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 

визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним уреёајима (програмирање 

уреёаја). 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 

Српски језик, 

енглески језик, 

тит, математика 
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Начин остваривања програма:  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Облицинаставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

● теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу 

развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

● практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу остварености исхода 

 

Настава се реализује у групама  

Годишњи фонд часова је 34. 

 

Препоруке за реализацију наставе 

– Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у седми разред. 

– Инсистирати на прецизности у анализи, провери исправности и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка 
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8.10.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 Циљ и задаци предмета : су  наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно 

Компетенције које развија : 

У оквиру области Животно и радно окружење посебно развијати меёупредметне компетенције – Одговоран однос према околини и 

Естетичка. 

- У оквиру области Саобраћај посебно развијати меёупредметну компетенцију – Одговоран однос према здрављу. 

- У оквиру области Техничка и дигитална писменост посебно развијати меёупредметне компетенције – Дигиталну, Рад са подацима и 

информацијама и Комуникација. 

- У оквиру области Ресурси и производња посебно развијати меёупредметну компетенцију – Естетичка, Одговоран однос према околини 

и Компетенција за учење. 

- У оквиру области Конструкторско моделовање посебно развијати меёупредметне компетенције – Предузетништво, Решавање проблема, 

Сарадња, Дигиталну и Комуникација 

 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

час 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

процени значај електротехнике, рачунарства и 

мехатронике у животном и радном окружењу; 

анализира опасности од неправилног коришћења 

електричних апарата и уреёаја и познаје поступке 

пружања прве помоћи; 

образложи важност енергетске ефикасности електричних 

уреёаја у домаћинству; 

повеже професије (занимања) у области електротехнике 

и мехатронике са сопственим интересовањима 

Ж
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6 

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација-опасност и мере заштите.  

Примена електричних апарата и уреёаја у 

домаћинству, штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике. 

  

упореди карактеристике електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са конвенционалним; 

разуме значај електричних и електронских уреёаја у 

саобраћајним средствима; 

користи доступне телекомуникационе уреёаје и сервисе; С
а
о
б
р

а
ћ

а
ј 

6 

Саобраћајна средства на електропогон-врсте и 

карактеристике. Хибридна возила. 

Електрични и електронски уреёаји у саобраћајним 

средствима. 

Основи телекомуникација.  

Ф
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класификује компоненте ИКТ уреёаја према намени; 

процени значај управљања процесима и уреёајима 

помоћу ИКТ; 

црта електричне шеме  правилно користећи симболе;  

користи софтвере за симулацију рада електричних кола; 

састави електромеханички модел  и управља њиме 

помоћу интерфејса; 

3
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18 

Основне компоненте ИКТ уреёаја. 

Управљање процесима и стварима на даљину помоћу 

ИКТ.  

Основни симболи у електротехници. 

Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних 

кола.  

Израда и управљање електромеханичким моделом.  

Ф
и
зи
к
а,
 Г
ео
гр
аф
и
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објасни систем производње, трансформације и преноса 

електричне енергије; 

анализира значај коришћења обновљивих извора 

електричне енергије; 

разликује елементе кућне електричне инсталације;  

повеже електрично и/или електронско коло према задатој 

шеми;  

користи мултиметар; 

анализира карактеристике електричних машина и 

повезује их са њиховом употребом; 

класификује електронске компоненте на основу намене; 

аргументује значај рециклаже електронских компоненти 
4
. 
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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 уреёаји у домаћинству. 

Основни електронике.  

Рециклажа 

електронских компоненти. 
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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 уз 

примену вештачке интелигенције;  

представи решење готовог производа/модела; 

процењује свој рад и рад других и предлаже унапреёење 

реализованог пројекта 

5
. 
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Моделовање електричних машина и уреёаја.  

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. Ф
и
зи
к
а 
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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, такоёе, 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 меёупредметне 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 предвиёене дефинисаним 

исходима).  
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Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради 

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уреёаја, 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 

одреёеним животним искуствима у коришћењу различитих уреёаја. 

Животно и радно окружење 

У области животно и радно окружење, обраёују 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 меёусобну 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 уреёаја 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 уреёаја на основу којих ученик може извршити пореёење електричних 

уреёаја према ефикасности. Навести значај примене енергетски ефикасних уреёаја са аспекта екологије и економије. Посебно анализирати 

могуће опасности које се могу десити приликом коришћења електричних апарата и уреёаја 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 

(уреёаје за производњу и акумулацију електричне енергије, електропокретач, уреёај за паљење радне смеше, уреёаје за сигнализацију) 

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

(електронско убризгавање, сензори за кретање) Осврнути се и на потребу исправности ових уреёаја 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 
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аудиовизуелних средстава (радио и телевизија), мобилне телефоније, GPS система, рачунарских и бежичних мрежа. Према могућностима и 

опреми, у овом делу искористити доступне уреёаје (мобилне телефоне, таблете, рачунаре) и практично остварити меёусобну 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 уреёаја. 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 одреёеног захтева/посла (играње одреёене игре, рад са одреёеним 

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 произвоёача 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.  
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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 уреёајима у домаћинству урадити уз помоћ мултимедије, слика или модела (пресека 

појединих кућних апарата и уреёаја). Објаснити главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих електротермичких (решо, 

штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...),  електромеханички (усисивач, миксер, соковник, фрижидер, замрзивач, клима уреёај ...) и комбинованих 

апарата и уреёаја (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 уреёај 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 уреёаји на електротермичком, електромеханичком дејству електричне струје. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање 



705 

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 уреёаја. 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 извоёење 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 понуёених могућности: израда модела електричних машина и уреёаја, 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, израёују 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 
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подстицати употребу електронске коресподенције. Исто тако треба реализовати активности које се односе на одреёивање оквирне цене 

трошкова и вредност израёеног 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. 
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8.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу свог и других народа.  

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи традиционалне технике и одабрана савремена 

средства за ликовна истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним елементима, емоције, 

стање или имагинацију; 

– обликује композиције примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, одабране изворе, 

податке и информације као подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у 

уметничким остварењима различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обраёује и дели 

дигиталне фотографије; 

– учествује у заједничком креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, презентације о одабраним 

темама повезујући кључне текстуалне податке и визуелне 

информације; 

– представи своје и радове других, кратко, аргументовано и 

афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, хуманитарне 

акције кроз ликовно стваралаштво или обилазак места и 

установа културе; 

– разматра своја интересовања и могућности у односу на 

занимања у визуелним уметностима. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Боје и емоције, стилизација облика. 

Композиција линија, композиција боја, композиција 

облика. Равнотежа, контраст, понављање и степеновање 

облика, варијације. Орнамент и арабеска. 

Пропорције. Пропорције главе и тела. 

Перспектива. Колористичка, ваздушна, линеарна 

перспектива. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. 

Оригинал, копија и плагијат. 

Дигитална фотографија. Кадар, селфи и аутопортрет. 

Анимација. Процес креирања, стори борд. 

Сцена. Обједињавање покрета, игре и звука. 

Презентације. 

УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

Уметност и технологија. Уметничка занимања и 

продукти. Савремена технологија и уметност. 

Уметност око нас. Уметничка рециклажа, уметнички 

пројекти, хуманитарне акције... Наслеёе. 
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Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Кључни појмови су меёусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни појам је простор, јер се 

све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови. У седмом разреду их има шест: 

простор – облик, линија, боја, текстура, светлина. Понављање истих кључних појмова из разреда у разред не подразумева понављање истих 

садржаја и активности. У сваком разреду кључни појмови се разматрају из другог угла и надограёују новим појмовима и подпојмовима. 

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и 

који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и 

уметничка остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено, до краја школовања, да 

истражују и откривају те везе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању компетенција. 

Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. У другој колони табеле предложени су називи целина, а у трећој појмови, подпојмови 

и теме за разговор и истраживање. Треба имати у виду да предложени садржаји нису предлози наставних тема и наставних јединица. 

У новом моделу наставе и учења фокус није на садржајима. Наставник креира програм на основу компетенција, предметног циља, исхода 

и кључних појмова. Једна наставна тема траје најмање четири часа. У оквиру теме се повезују појмови које наставник бира из свих целина. Да 

би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави треба да доминирају сложени задаци који циљају више исхода и меёупредметних 

компетенција. Осим стваралачког рада значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање, 

истраживање и развијање креативних идеја. 

Имајући у виду недовољан фонд часова и опремљеност кабинета/учионица у којима се одржава настава Ликовне културе, пожељно је да 

се настава планира тимски. Поједини задаци/активности могу да се реализују у кабинету за информатику, у интегрисаној настави, у настави 

других предмета, ван школе (на екскурзији, у музеју...) или као домаћи задатак (индивидуални или тимски пројекти). 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће ученици истраживати кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира теме и 

појмове које ученици могу да истраже сами (код куће), а према сопственим интересовањима. 

Композиција 
Када ученици сликају, наставник може да постави ликовни проблем који се односи на повезивање емоција и боја (изражавање сопственог 

расположења или планско коришћење боја да би се изазвале одреёене емоције код посматрача). Ученици, ако желе, могу да одаберу и 
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истраживачке теме везане за пигментну боју (на пример, по чему боје добијају називе, занимљивости о производњи боје током историје, 

психолошко дејство боје, боје и амбалажа производа, комбиновање боја приликом уреёења просторије и утисак који комбинација оставља на 

посматраче...). Одабрану тему могу да истраже тако што ће истраживати податке код куће и/или кроз ликовни рад на часу. Када је реч о 

стилизовању облика, предлог се односи на то да ученици науче како да максимално поједноставе сложени облик, да га кроз фазе, поступно, 

сведу на знак. Потребно је да уоче по чему је облик препознатљив, да разликују његову битну карактеристику од мање важних детаља. Затим, 

да испробају неке поступке који ће им помоћи да стилизују облик (брисање детаља сложеног цртежа белом бојом, своёење сложеног облика 

на геометријске фигуре, опцртавање контуре, цртање контуре, истицање/преувеличавање карактеристичног детаља...). Могу да ураде више 

нацрта на мањем формату папира. Касније, када буду стварали сложеније радове (на пример, портрет) могу да примењују поступак или 

поступке који им највише одговарају. Потребно је и да ученици разумеју разлику измеёу тродимензионалног објекта и илузије 

тродимензионалности (која се постиже на дводимензионалној подлози традиционалним техникама или у апликативном програму). Ако 

процени да су ученици заинтересовани, наставник може да планира и креирање илузија (оп-арт или друге илузије), у супротном илузије могу 

да се планирају за осми разред. 

Предвиёено је да се о принципима компоновања више учи у осмом разреду. У седмом разреду фокус је на оригиналности. Једнако је 

важно да, када наставник постави ликовни проблем, ученици плански примене онај принцип или принципе компоновања о којима су учили, 

као и да искуствено и спонтано откривају оне о којима нису учили. Наставник повезује одабране појмове и ликовне проблеме са другим 

одабраним садржајима. На пример, композиција боја може да се повеже са колористичком перспективом, бојом и емоцијама, наслеёем, 

одабраним принципом компоновања на коме ће бити фокус (на пример, равнотежа или доминанта)... Орнамент и арабеска могу да се повежу 

са ритмом, наслеёем, уметничким занимањима... 

Цртежи и текстуре се креирају традиционалним техникама, на часу. Мобилни уреёаји могу да се користе за истраживање линија тако што 

ће ученици прво обликовати жичану скулптуру, затим је осветлити мобилним уреёајем тако да сенка пада на папир, оловком пратити траг 

бачене сенке, а затим довршити апстрактни цртеж комбинованом техником. 

Пропорције 
Наставник нуди само основне податке о пропорцијама људске главе и тела, ученици уче кроз практични рад (златни пресек и ергономија 

могу да се помену у осмом разреду). Када обликују фигуре од меког материјала, могу и да користе жичану конструкцију. Ако приказују 

фигуре и предмете у простору, потребно је да обрате пажњу на однос величина више облика (на пример, људска фигура-пас-зграда или бокал-

сто-јабука...) и на положај облика. 

Перспектива 
Наставник може да покаже графички приказ/приказе тродимензионалног објекта у отвореном простору и да говори о стајалишту, 

односно месту са кога посматрамо објекат или призор, о линији хоризонта и тачки нестајања/недогледа (прво једној). Ученици могу прво да 

вежбају приказивање једноставних облика (коцка, квадар, слово) у перспективи, на папиру мањег формата (могу да користе и папир на 

квадратиће). Меёутим, треба имати у виду да се не ради о садржају из нацртне геометрије и пројектовања. Циљ је да ученици развијају 

визуелно мишљење и да примењују перспективу без мерења, без лењира, без помоћних линија... Најважније је да их наставник научи како да 
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опажају. Наставник показује и очигледне примере перспективе у уметничким делима. Треба водити рачуна о томе да се учење одвија 

постепено. Перспектива ће се учити и у осмом разреду, па наставник не треба да покаже ученицима све врсте перспектива. 

КОМУНИКАЦИЈА 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на комуникацију – тумачење садржаја и изражавање (визуелно, вербално, писано и 

невербално). Ученици треба да до краја седмог разреда науче како да кратко, афирмативно и аргументовано говоре о својим радовима, 

радовима својих вршњака и о наслеёу, а до краја осмог разреда како да на прихватљив начин изразе критику или неслагање. Одабрани 

појмови/теме се повезују са одговарајућим појмовима других целина. 

Садржај уметничког дела 
Теме и мотиви које су ученици постепено упознавали претходних година (пејзаж, портрет, аутопортрет, мртва природа...) могу, према 

процени наставника, да се систематизују пре него што се покажу примери историјских, религијских и митолошких композиција. У разговору 

је неопходно повезати појмове/теме са садашњим временом и искуством ученика. Ученици се, постепено, уводе у разговор о намери 

уметника, о значају и утицају одабраних уметника и уметничких остварења у прошлости и данас, почев од примера из националног наслеёа. 

Ученици треба да разумеју и чему служе копије уметничких дела, шта је плагијат и какав је однос друштва (и закона) према плагирању, шта је 

оригиналност и због чега је важна. Када ученици обликују ликовне радове, фокус је на изражавању емоција, стања и/или имагинације. 

Дигитална фотографија 
О фотографији и филму ће се више учити у осмом разреду, а у седмом разреду је предвиёено да се ученици кроз практични рад и мотив 

близак њиховом искуству постепено уводе у начин комуницирања фотографијом. Елементарне податке о организацији композиције и основну 

терминологију потребно је повезати са одговарајућим садржајима прве целине и обезбедити да ученици прво изграде неопходну основу да би 

могли да се фокусирају на комуникацију – изражавање емоција, стања, порука... и утисак који фотографија оставља на посматрача. Разговор 

може да почне пореёењем аутопортрета ураёених традиционалним техникама, процењивањем како је уметник намеравао да се представи. У 

практичном раду, предлог је да ученици уче како да ураде занимљив селфи примењујући основна знања о кадрирању, а без обраде у фото 

едиторима. Важно је и да науче како да направе избор, односно да се фокусирају на то да ли су успешно приказали оно што је договорено, 

уместо на то да ли су „лепо испали”. Уколико немају сви ученици фото апарате/мобилне уреёаје, наставник планира рад у групи и коришћење 

школског фото апарата. Фотографије могу да се користе на часу за анализу, али се не излажу/објављују без дозволе ученика и 

родитеља/старатеља. Потребно је упозорити ученике да не фотографишу једни друге, мењају и објављују те фотографије без знања и дозволе. 

Анимација 
Предложени садржаји се односе на кратко упознавање ученика са начином креирања анимираних остварења. Довољно је рећи да је 

креирање анимације сложени посао који подразумева планирање, продукцију и продају. У току продукције (израде) анимације припрема се 

књига снимања и стори борд (често и аниматик). Наставник кратко објашњава функцију стори борда и истиче да се стори борд битно 

разликује од стрипа који је целовито остварење (о стрипу ће се више учити у осмом разреду). Ученици могу да скицирају на часу стори борд 

користећи традиционалну цртачку технику. Циљ је да ученици сазнају да у креирању појединих уметничких остварења учествује више тимова 
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који меёусобно сараёују, да се рад на таквим делима унапред планира, да се идеје разраёују на различите начине и да науче како да скицирају 

своју замисао у форми стори борда. Они ученици који су заинтересовани за индивидуални пројекат (домаћи рад) могу да ураде и дизајн 

карактера (изглед и особине јунака), затим причу или синопсис који су сами осмислили (индивидуални пројекат који се планира у договору са 

наставником Српског језика и књижевности), или могу да анимирају лик који су осмислили (индивидуални пројекат који се планира у 

договору са наставником Информатике и рачунарства). 

Сцена 
Предложени садржај се односи на обједињене уметности. Овај садржај се до сада у пракси реализовао различито. Предлог је да 

наставник прво покаже одабрана уметничка остварења (мултимедијално позориште, интерактивно позориште, сценски дизајн...), а затим да 

заједно са ученицима договори активност у којој ће сви ученици учествовати према својим афинитетима и способностима. 

Презентације 
Ученици треба да почну да уче како да из текста издвоје најбитније садржаје, највише десет теза (број теза је потребно постепено 

смањивати). Када раде дигиталну презентацију, наставник треба да поставља јасне захтеве. На пример, да презентација нема више од седам 

слајдова, да су текст и слика у равнотежи, да контраст измеёу боје подлоге и боје слова не замара очи... Затим, да су визуелне информације 

релевантне. Такоёе, потребно је разговарати о томе коме је презентација намењена и како држи пажњу публици. Потребно је водити рачуна о 

постепеном повећавању захтева (презентације ће се радити и у осмом разреду). 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на укључивање ученика у културне и уметничке активности у заједници и на 

развијање позитивних ставова према наслеёу свог и других народа. 

Уметност и технологија 
До краја седмог разреда ученици треба да упознају сва уметничка занимања за која се могу оспособити у средњим уметничким школама 

(остала занимања су предвиёена за осми разред). Ученици треба да размотре своја интересовања и могућности и да на време почну са 

припремањем за пријемни испит, уколико планирају да упишу уметничку школу. 

Циљ разговора о новој технологији је да се ученици упознају са технологијом која се тренутно користи и да размотре на који начин 

технологија утиче на рад уметника. Наставник нуди минимум података, само онолико колико је потребно да се објасне основни појмови. На 

пример, израз „виртуелна реалност” (VR) се односи на симулације облика и простора које су створене различитим технологијама (израз се не 

везује за традиционалне ликовне технике). Компјутерски генерисане слике (CGI) се користе у филму, анимираном филму, рекламама, 

игрицама. Апликативни програми омогућавају вајарима да за краће време обликују скулптуре, које остају као трајни записи, а не морају да се 

изведу у материјалу. Холограми су слике направљене помоћу ласерске технологије. У овом тренутку, 7D облици су холограми у реалном 

простору које видимо и без специјалних наочара. Јапански научници су произвели холограм који можемо и да додирнемо. Дигиталном 

оловком „Phree” могуће је цртати скоро на свакој површини. Осим за фотографисање, дронови могу да се користе и за сликање. 3D штампа 

омогућава да се за кратко време „одштампа” било шта: кућа, аутомобил, вештачки органи, скулптуре... Познате дизајнерске куће (Levi’s, Nike, 
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Ralph Lauren...) сараёују са великим корпорацијама које производе рачунаре и електронику, као што је Мајкрософт. Неким уметничким 

дисциплинама нова технологија пружа више могућности, док друге ограничава. Наставник планира како ће подстаћи ученике да развијају 

ставове. 

Уметност око нас 
Први предлог се односи на развијање позитивних ставова према себи, другима и друштву у целини, а кроз ангажовање у ликовном раду 

за хуманитарне активности, у уметничким пројектима (рециклажа), у програмима у музејима, у културно-уметничким манифестацијама у 

свом месту. Уколико нема могућности да се ученици непосредно укључе у културно уметнички живот заједнице, могу да смишљају и 

предлажу пројекте, да се повежу са музејима путем видео конференције, да користе предности дигитализованог наслеёа. 

Наставник прави избор садржаја из националног наслеёа. Имајући у виду фонд часова, одабрани садржаји се могу користити као пример 

за ликовне проблеме који се истражују, као подстицај (мотивација) за стварање, као истраживачке теме (креирање презентација), могу се 

реализовати у корелацији са другим програмима, у интегрисаној тематској настави. Наставник објашњава и зашто су одабрани примери 

значајно наслеёе, зашто су важни за развој културног туризма и на који начин су повезани са животом ученика. Препорука је да школа у току 

године најмање једном реализује учење у сарадњи са установом културе, по могућности у самој установи културе. Садржаји који се односе на 

промоцију наслеёа и на установе за заштиту наслеёа предвиёени су за осми разред. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи за 

процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– oднос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује 

радове; чува радове у мапи...); 

– oднос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује 

себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...); 

– oднос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сараёује; 

уважава туёу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...); 

– разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...); 

– повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догаёаје, феномене, идеје, дела...); 

– оригиналност (оригиналан је у односу на туёе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

– организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о простору, перспективи, 

пропорцијама, правцу, смеру...); 
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– вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...); 

– употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира одговарајући 

материјал/подлогу; истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у раду; обликује рад у 

одабраном апликативном програму). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 

Самопроцена радова је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум 

и назив рада. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна 

или питање које бих поставио. Када се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се 

највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се 

највише свиёају, 1 питање које бих поставио уметнику. Када се ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 

ствари које ми се свиёају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад 

оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када му ништа 

није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученика да идентификује 

најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да доёе до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да листиће 

попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега се првог сете. Наставник може да прилагоёава методу у складу са типом активности/задатка 

или да осмисли другачије чек-листе. 
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8.12.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеёа и култури свoгa и других нaрoдa.  

 

ИСХОДИ 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна врсту жичаних инструмента по изгледу и 

звуку; 

– опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената; 

– повеже различите видове музичког изражавања са 

друштвено-историјским амбијентом у коме су 

настали; 

– наведе изражајна средстава музичке уметности 

карактеристична за период барока и класицизма; 

– уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и класицизму; 

– препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности (музика и 

религија; технологија записивања, штампања нота; 

извоёачке и техничке могућности инструмената; 

– разликује музичке форме барока и класицизма; 

– идентификује репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника барока и класицизма; 

– идентификује елементе музике барока и класицизма 

као инспирацију у музици савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Барок. 

Роёење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: солистичко, камерно и оркестарско 

музицирање. 

Инструментални облици: свита, кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих 

Хендл. 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике –опера, 

црквени жанрови, симфонијска, концертантна, камерна 

(посебно гудачки квартет), солистичка музика. Јозеф Хајдн, 

Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне музике барока и класицизма. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне музике. 
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– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, догаёаја 

и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других уметности 

(плес, глума, писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaц.; 

– примењује принцип сарадње и меёусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког бонтона 

у различитим музичким приликама; 

– критички просуёује утицај музике на здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извоёење и стваралаштво. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 

Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим инструментима. 

Извоёење једноставнијих музичких примера у вези са 

обраёеном темом. 

Извоёење (певање или свирање) једноставних ритмичких и 

мелодијских репрезентативних примера (oдломака/тема) у 

стилу музике барока, класицизма. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких догаёаја у стилу барока и 

класицизма. 

 

Кључни појмови садржаја: барок, ораторијум, кантата, свита, кончерто гросо, класицизам, соната, симфонија, камерна музика. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиёeнe прoгрaмoм 

наставе и учења. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим 

aспeктимa музикe. Музику од почетка треба повезивати са што више догаёаја из живота ученика. Паралелно одвијање различитих музичких активности 

подстиче мисаону активност, драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља одличну основу за 
интеграцију са другим предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично 

музичко изражавање (певање и свирање) ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у 

музици. Основни методски приступ се темељи на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној слици и тумачењу. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и 
развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Човек и музика. 

– Музички инструменти. 

– Слушање музике. 

– Извоёење музике. 

– Музичко стваралаштво. 



Да би постигао очекиване исходе образовног-васпитног процеса, наставник користи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих 

технологија као и развијене моделе мултимедијалне наставе. Корелација измеёу предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим 

ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извоёачи. Код ученика треба развијати вештине приступања информацијама и њиховог 

коришћења (интернет, књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама 

и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као 
вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

Програм наставе и учења омогућава да се, поред наведених композиција за слушање и извоёење, могу користити и композиције које нису наведене, 

односно, наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције за слушање и извоёење водећи рачуна о 

примерености наставним садржајима, узрасту ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се 

налази школа. Однос измеёу понуёених композиција и примера из друге литературе треба да буде најмање 70% у корист понуёених. Из поменутог разлога, 

у програму наставе и учења се налази већи избор наставног материјала (за слушање и извоёење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка 

култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 
Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба стално упућивати на неопходност неговања гласовног и слушног 

апарата. Упозорења да прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки одговор организма, треба да се спроводе у 

континуитету. Важно је стално указивати на позитиван ефекат музике, у смислу опуштања, подизања пажње, емоционалних и физичких одговора, 
когнитивне стимулације и развијања меморије. 

Упућивање ученика на правила понашања при слушању музике и извоёењу музике чини део васпитног утицаја који наставник има у обликовању 
опште културе понашања. Овај модел понашања ученик треба да пренесе касније на концерте и различите музичке приредбе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује 

дати програм имајући у виду: састав и карактеристике ученика у одељењу, уџбенике и остали дидактички материјал који користи за реализацију наставних 
садржаја, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже као и потребе локалне средине у којој се школа налази. 

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

планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

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 предвиёене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлаёује активност којом се савладава нови музички садржај, али је она увек повезана и са другим музичким активностима. 
Специфичност предмета се огледа у томе што се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност логично води ка другој. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, 

па према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извоёење музике), који имају задатак да активирају 

свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући сазнајно-емоционални доживљај. 
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Човек и музика 
Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, 

жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoёeњa. Час треба да буде оријентисан на 

улогу и природу музике, однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била 

уметност какву данас познајемо или и нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби 

разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за седми разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму 
да одреёени предмети покривају информисаност о немузичким аспектима барока и класицизма на детаљнији и специфичнији начин. 

Музички инструменти 
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, значајно средство музичког 

изражавања човека, информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског и стваралачког контекста. У том смислу 

треба посебно обратити пажњу на везу измеёу избора инструмената и догаёаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. 

Као и све друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне примере који на упечатљив начин презентују њихове основне 

карактеристике. Информације о жичаним инструментима (трзалачким и гудачким) треба да буду сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, 

изражајне и основне техничке могућности и примену. 

Инструменте барока и класицима потребно је аудитивно и визуелно приказати кроз најосновније информације у оквиру предвиёеног наставног 
садржаја. 

Карактеристичне народне инструменте, од севера до југа Србије, представити слушно и визуелно. Неопходно је наставне садржаје меёусобно 
интегрисати – географско подручје повезати са народном песмом, игром, ношњом и обичајима обраёиваног локалитета. 

До знања о инструментима ученици треба да доёу из непосредног искуства путем слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно 

меморисањем података. 

Слушaњe музикe 
Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана 

упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија 

извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке перцепције па 

наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У 

контексту барока и класицизма, посебно треба обратити пажњу на везу измеёу природе музичког тока и намене слушаног дела – описати специфичност 
одреёених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и 

вoкaлнo-инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код 

инструменталних дела на извоёачки састав, изражајне могућности инструмената и врсте вишегласја. Елементи музичке писмености су у служби горе 

наведеног. Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и 
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критичко мишљење. Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у контексту разумевања рaзличитoг 
сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa слушаних композиција. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 
Сјајна месечина мила нане (Бела Паланка) 

Горанине, Ћафанине 

Ваљевска подвала 

Уродиле жуте крушке 

Човек и музика 
Барок 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Георг Фридрих Хендл, Алелуја, ораторијум Месија 

Жан Жозеф Муре, Рондо из Симфоније фанфара 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, финале 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол 

Јохан Себастијан Бах, Токата, Це-дур 

Јохан Себастијан Бах, Ваздух 

Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) 

Антонио Вивалди, Арија Agitata da due venti 

Георг Фридрих Хендл: Арија Lascia ch‟io pianga, опера Риналдо 

Георг Фридрих Хендл: Музика за ватромет 

Јохан Пахелбел, Канон у Де-дуру 

Класицизам 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика 

Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш 

Волфганг Амадеус Моцарт, Lacrimosa из Реквијема 

Волфганг Амадеус Моцарт, Клавирски концерт бр. 21 Елвира Мадиган, 

2. став 

Лудвиг ван Бетовен, За Елизу 

Лудвиг ван Бетовен, Месечева соната, 1. став 

Лудвиг ван Бетовен, V симфонија, 1. став 

Лудвиг ван Бетовен, IX симфонија, 4. став, финале 

Франц Јозеф Хајдн, Симфонија изненађења 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија краљице ноћи, опера Чаробна фрула 

Композиције инспирисане музиком барока и класицизма и савремене обраде 
Томазо Албинони, Адађо, ге-мол 

Тони Бритен, Химна Лиге шампиона 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол, изводи Ванеса Ме 

Музички инструменти 

Гудачки 
Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) 

Антоњин Дворжак, „Амерички квартет” оп. 96, бр.12, Еф-дур 

Антоњин Дворжак, Багателе за гудачки трио и хармонијум, 5. став 

Бенџамин Бритн, Simple Symphony for String Quartet Op. 4 

Хaуард Шор, Господар прстенова (The Shire) 
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Стив Јаблонски, тема из филма Трансформери: The Score – Arrival 

To Earth 

Виолина: 

Јохан Себастијан Бах: Партита бр.3, Гавота, BWV 1006 

Јохан Себастијан Бах: Партита, Е-дур, Прелудијум, BWV 1006 

Ђузепе Тартини, Ђавољи трилер, 3. став 

Франц Шуберт, Пчела 

Феликс Менделсон, Виолински концерт, е-мол, оп. 64, 3. став 

Николо Паганини, Ла кампанела, 3. став 

Џон Вилијамс, тема из филма Шиндлерова листа 

Виола: 

Јохан Кристиан Бах, Концерт за виолу, це-мол 

Јоханес Брамс, Соната за , еф-мол, оп. 120, бр. 1 

Ребека Кларк, Соната за виолу, Импетуозо 

Виолончело: 

Јохан Себастијан Бах, Свита за виолончело бр.1, Прелудијум 

Лудвиг ван Бетовен, V симфонија, 2. став 

Енио Мориконе, тема из филма Габриелова обоа, изводи Јо Јо Ма 

Контрабас: 

Камиј Сен Санс, Слон 

Јохан Баптист Ванхал, Концерт за контрабас, Де-дур

 

Трзалачки 
Харфа: 

Георг Фридрих Хендл, Концерт за харфу и оркестар 

Михаил Глинка, Варијације на Моцартову тему 

Мануел де Фаља, Шпански плес 

Вера Миланковић, Ноктурно 

Гитара: 

Франциско Тарега, Сећање на Алхамбру 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, Алегро, изводи 

Чет Еткинс 

Ерик Клептон, Лејла, инструментал 

Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш, изводи Ингвие Малмстен 

Тамбура: 

Јаника Балаж и Тамбурашки оркестар, Осам тамбураша 

Тамбураши, Вратиће се роде 

Народна песма, Саградићу шајку, изводе Звонко Богдан и 

Тамбурашки оркестар Јанике Балажа 

Мандолина: 

Енио Мориконе и Нино Рота, Тема љубави из филма Кум 

Лудвиг ван Бетовен, Сонатина за мандолину и фортепиано, Це-дур 

Лаута: 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме 

Јохан Георг Конради, Свита за лауту 

Душан Богдановић, Псалм, Пасакаља и Ричеркар, на тему старе 

босанске песме, изводи Един Карамазов 

Цитра: 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур 

Роналд Бинге, Елизабетанска серенада 

Балалајка: 

Руска традиционална песма, Каљинка 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма 

Видео примери 
Барок: 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 

Антонио Вивалди, Арија Agitata da due venti, Ћећилиа Бартоли https://www.youtube.com/watch?v=6czLBVqo_zw 

Георг Фридрих Хендл, Музика на води https://www.youtube.com/watch?v=C6dHO2F2OHc 

Хенри Пурсел, Abdelazer https://www.youtube.com/watch?v=TUxbcJIOHNY 

Жан Батист Лили, арија из опере Изис https://www.youtube.com/watch?v=bPnNA8yTD8E 

Франсоа Купрен, Les Coucous Benevoles, на харпсикорду изводи Клаудио ди Вероли https://www.youtube.com/watch?v=xFlX2XSGCIQ 
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Луи Клод Дакен, Le Coucou https://www.youtube.com/watch?v=e28jSNgr4c4 

Ђироламо Фрескобалди, L`Amoroso – https://www.youtube.com/watch?v=QEbuVWAbkZo Ђироламо Фрескобалди, Aria detta la 

Frescobala https://www.youtube.com/watch?v=InSbiGcUp34 

Барокни плес https://www.youtube.com/watch?v=-3-N3qtib24 

Yanni, The Storm https://www.youtube.com/watch?v=BNi9fOjXx-Y 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме https://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY 

Класицизам: 

Инсерт из филма Амадеус https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4 

MozART Group, Eine Kleine World Music https://www.youtube.com/watch?v=fAO9LR9gZB0 

2 Сellos, Whole Lotta Love vs. Beethoven 5th Symphony https://www.youtube.com/watch?v=x8yymm3DtVA 

Line Riders – Beethoven‟s 5th https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc 

Инсерт из филма Coping Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=qXlsrzLUq1I 

The Muppets, Ode To Joy https://www.youtube.com/watch?v=VnT7pT6zCcA 

Гудачки инструменти: 

Виторио Монти, Csárdás, изводи Немања Радуловић https://www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI 

2 CELLOS, Thunderstruck https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk 

Камиј Сен Санс, Лабуд https://www.youtube.com/watch?v=FZ8X2HS_low 

Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет, за два контрабаса https://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w 

Трзалачки инструменти: 

Ане Вансхоторс, A bird came flying https://www.youtube.com/watch?v=BBrSypv7y_E 

Петар Иљич Чајковски, каденца из балета Лабудово језеро https://www.youtube.com/watch?v=v53lusUi088 

Харолд Арлен, Over The Rainbow, изводи Томи Емануел https://www.youtube.com/watch?v=0cHeNscKZN0 

Пако де Лусиа, Flamenco – Alegrias https://www.youtube.com/watch?v=jGfx_e4Dhk8 

Стивен Ворбек, Palegia‟s Song из филма Мандолина капетана Корелија, https://www.youtube.com/watch?v=IOMmwyfPEio&t=18s 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур https://www.youtube.com/watch?v=hyHd4rDUd5g 

Роналд Бинге, Елизабетанска серенада https://www.youtube.com/watch?v=sMOt05cG_mc 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма https://www.youtube.com/watch?v=bWh3aAodUJk 

Савремене обраде традиционалне музике: 

Yanni, World Dance https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw 

Традиционална из Македоније, Зајди, зајди (извоёење Тошета Проеског) https://www.youtube.com/watch?v=vM9WWE6YXTg 

Традиционална из Македоније, Јовано, Јованке https://www.youtube.com/watch?v=beh-bnTHxcw 

Извoђeњe музикe 
Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи 

број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке 

радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је 
важно да се кроз извоёење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 
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С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, начин извоёења треба прилагодити у односу на дати контекст. 
Посебну пажњу треба усмеравати на покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба обратити на тонски опсег композиција за певање због 

физиолошких промена певачког апарата (мутирање). Приликом извоёења песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани 
начин певања и дозволити природним бојама гласа да доёу до изражаја. 

Песме се обраёују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне, следи анализа нотног текста, савладавање 

ритма, певање солмизацијом и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је неопходно постићи изражајно певање. 

Свирaњe 

Узвоёење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa је oлaкшaнo 

чињеницом да су учeници музички oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних пeсaмa кoje су најпре анализиране и сoлмизaциoнo oбрaёeнe. 

Свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне способности. 

Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обраёивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од нотне слике и тумачења према звуку. 

Елементима који су обраёени у претходним разредима додати обраду Де-дур лествице кроз одговарајуће музичке примере. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Човек и музика: 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости, IX симфонија 

Елементи музичке писмености: 

Народна песма из Србије, Дуње ранке 

Харолд Арлен, Изнад дуге 

Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем 

Александар Јорговић, Циц. 

Георг Фридрих Хендл, канон Игра коло весело 

Јохан Себастијан Бах, Радост и весеља сласт, из кантате О селу 

Јозеф Хајдн, Јесење лишће из 3. става ораторијума Годишња доба 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Папагена из опере Чаробна фрула 

Лудвиг ван Бетовен, Птич‟ја туга 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости, тема из IV става Симфоније бр. 9 

 

Народне песме и игре 
Чије је оно девојче (Ђурђеле) 

Вита јела до неба 

Врбо, врбице 

Дум дага дум 

Фатише коло врањске девојке 

Ој, голубе, мој голубе 
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‚Aјде Јано, коло да играмо 

Море, изгрејала, нане, сјајна месечина 

Жубор вода жуборила 

Пуче пушка 

Играле се делије 

Чај горо, лане моје, причувај ми овце 

Ти момо, ти девојко 

Руска народна песма, Каљинка 

Староградске песме 
Диван је кићени Срем 

Ој, јесенске дуге ноћи 

Пред Сенкином кућом 

Не лудуј лело, чуће те село 

Ти једина 

Духовне песме 
Везак је везла Дјева Марија 

Божићу, наша радости 

Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем 

Тропар за Божић 

Тропар Cветом Сави 

Помози нам вишњи Боже 

Корнелије Станковић, Многаја љета 

Песме из балканских ратова и Првог светског рата 
Креће се лађа француска Тамо далеко 

Канони 
Михаел Преторијус, Живела музика 

Михаел Преторијус Освану дан 

Георг Фридрих Хендл, Игра коло весело (канон) 

Јозеф Хајдн, Интервали 

Лудвиг ван Бетовен, Скала 

Mузичкo ствaрaлaштвo 
Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт 

су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм 

усвajaњу и пaмћeњу музичких вештина и знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe; 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa; 

– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeёeну музику; 

– илустрацију доживљаја музике; 

– израду музичких инструмената (функционалних или 

нефункционалних); 

– музичко-истраживачки рад; 

– осмишљавање музичких догаёаја, програма и пројеката; 

– осмишљавање музичких квизова; 

– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, 

игара уз инструменталну пратњу или музичких драматизација; 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни 

материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда. 

Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема пројекта се састоји од подтема које ученици могу да реализују 

у тиму, тандему или појединачно. 

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура 

синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. 

Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, 

стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног 

задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упореёују са индивидуалним 
ученичким могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за 

процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како 

односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом 
практичног рада и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада; 

– израда креативних задатака на одреёену тему; 

– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе); 

– специфичне вештине. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извоёење и стваралаштво, 
способност концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену теоретског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан, као и да има оријентацију 

где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног 

разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу 

пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту 
нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања 

процеса и резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике. Теоретско 

знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа 

треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена 

за вредновање резултата учења. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. 
Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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8.13. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ИСХОДИ ТЕМА 
Бр 

ча

с 
НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Корела

-ција 

Ученик разуме значај атлетике у смислу различитих облика 

кретања и промене брзине у свакодневници. 

 Ученик кроз поступак обуке вежбама успева да повезује 

технику трчања различитих делова тела. 

Ученик разуме значај положаја тела при ниском старту, зна да 

опише значај и имплементира га на часовима.  

Ученик разуме и без проблема извршава шта-фетне промене у 

зонама предвиёеним за то. Ученик зна значај издржљивости, 

као једну од главних способности човека за крос трке. Зна 

вежбе за развој исте. 

Ученик уме да изведе технику скока увис и даљ, техникама 

увинуће и маказице, долази до крајњег циља кроз вежбе 

обуке, зна правила, мерење резултата пази на своју и 

безбедност осталих ученика.Ученик правилно изводи технику 

бацања кугле, успешно изводи клизећи корак и смену ногу. 

Зна правила, мери резултат и пази на своју и безбедност 

осталих ученика. 

А
Т

Л
Е

Т
И

К
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Усавршавање технике спринтерског трчања (рад ногу и 

руку, положај трупа и главе) 

Спринтерско трчање деоница до 60 м Штафетно трчање 

4х60м  

Трчање на средњим дистанцама и кроса (ученице 800 м, 

ученици 1500 м) 

Скок у даљ – техником ''увинуће'' 

Скок у вис – техником ,,маказице'' 

Бацање кугле – „О'Брајен“ варијанта технике (коришћење 

кугли тежине 3 кг и 4 кг) 
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Кроз вежбе обуке, ученик успева да изведе колут напред и 

колут назад. Разуме значај вежбе и способности које се 

јављају у овој вежби. 

Ученик самостално ради летећи колут. 

Ученик уме да изведе став о шакама уз зид и асистенцију 

наставника, уз зид без асистенције наставника и без зида али 

уз асистенцију наставника. Води рачуна о безбедности и 

разуме значај М.О.Ф.Р – ВРСТА или ПОЧЕТАК. 

Ученик успева самостално или уз помоћ олакшаних услова и 

наставника да изведе премет странце у обе стране, разуме 

мотор.способ. које се јављају у овој вежби. 

Ученик успева да уради прескок згрчно и разножно, 

претходно савладавајући предвежбе уз помоћ наставника. 

Ученик изводи колут напред на разбоју уз асистенцију 

наставника. 

Ученица научене елементе са греде примењује, разуме и 

прави свој састав на греди. 

В
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ТЛО: (Поновити вежбе из 7. раз.) 

Комбинација вежби која садржи: варијанту колута напред и 

колута назад, став на шакама - издражај уз помоћ; 

премет странце упором 

вежбе из ритмике (плесни корак, скок, окрет, равнотежу) За 

напредније ученике и ученице: теже варијанте колутова и став 

на шакама, колут напред  

Разношка и згрчка 120 цм уз удаљенију даску и усавршавање 

обе фазе лета За напредне ученике: Разношка и згрчка 125 до 

130 цм 

Комбинација (из положаја бочно): наскок у упор и спојено 

предњих, зањих, предњихом до седа разножно пред 

рукама;колут напред, њихање у упору и сп. саскок предношка. 

Наскок: чеоно према греди: из места или залетом наскок 

премахом одножно у упор јашући; окрет за 90
0
 грчењем ногу 

стопала поставити иза греде и прећи у упор чучећи; чучањ 

одручити; усправ комбиновати различите начине ходања, 

плесних корака, поскока, окрета за 180° и равнотежа) саскоци  

пружено и згрчено: САСТАВ НА ГРЕДИ М
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РУКОМЕТ 

Ученик успева да конторолише лопту воёењем, левом и десном 

руком и то праволинијски и криволинијски. Ученик успева да дода 

лопту саиграчу кратким и дугим замахом руке. Ученик може да 

ухвати лопте различитих интезитета и висине обема рукама. 

Ученик изводи шутеве на гол из места, а затим из скока. Ученик 

користи воёење лопте криволини-јски, и повезује технику са шуте-

вима на гол. Ученик разуме кретњу, блокове и промене позиција у 

игри. Ученик користи кретњу, промену места и блокове како би 

пронашао прилику за шут. 

Ученик користи кретање у одбрамбеном ставу, разуме значај и 

успева да неутрализује нападача. 

Ученик разуме правила игре, време трајања, измене, позиције, аут, 

седмерце, деветерце, фаул, искључење. 

КОШАРКА 

Основни ставови у нападу и одбрани. Основни став у нападу са 

лоптом. Основни став у одбрани-паралелни и дијагонали. 

Техника пивотирања. Хватање и додавање лопте у месту и кретању 

(хватање лопти које долазе: високо,средње и ниско). Додавање са 

две руке са груди  директно и о под. Додавање једном руком испред 

рамена директно и о под. Додавање обема рукама изнад главе. 

Дриблинг у месту - једном руком у ставу. Укрштени полазак у 

дриблинг. Праволинијски дриблинг са променом ритма са и без 

заустављања. Предња промена правца . Кретање у одбрани  Кретање 

„у паралелном ставу“ . Кретање „у дијагоналном ставу“  

Шут на кош из места. Скок шут. Двокорачни улаз са згодне стране. 

Повезивање нападачких елемената у акционе целине . Кретањe без 

лопте у нападу. Демаркирање. Игра 1 на 1 са и без лопте. 

Контранапад.. Позициони напад и одбрана (2:2, 3:3, 5:5) 

ОДБОЈКА 

Ученик правилно поставља тело у одбојкашки став и правилно се 

креће у ставу. 

Ученик правилно поставља руке и припрема тело за одигравање 

прстима и чекићем, разуме значај и повезује са применом  у игри. 

Ученик зна разлику и примену у различитим типовима сервиса. 

Ученик изводи све врсте сервиса самостално. Ученик зна и разуме 

значај блокирања. Ученик примењује блокирање у задатим 

ситуацијама. Ученик разуме значај пријема сервиса и одигравања на 

другу лопту. Спроводи у дело задате елементе пријема и ,,дизања'' 

лопте. Ученик успешно смечира лопту после. 

Зна правила одбојкашке игре: ротација, измена, тајм-аут, бројање 

резултата. 
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ТЛО: (Поновити вежбе из 7. раз.) 

Комбинација вежби која садржи: варијанту колута напред и 

колута назад, став на шакама - издражај уз помоћ; 

премет странце упором 

 вежбе из ритмике (плесни корак, скок, окрет, равнотежу) За 

напредније ученике и ученице: теже варијанте колутова и став 

на шакама, колут напред  

Разношка и згрчка 120 цм уз удаљенију даску и усавршавање 

обе фазе лета За напредне ученике:Разношка и згрчка 125 до 

130 цм 

Комбинација (из положаја бочно): наскок у упор и спојено 

предњих, зањих, предњихом до седа разножно пред 

рукама;колут напред, њихање у упору и сп. саскок предношка. 

Наскок: чеоно према греди: из места или залетом наскок 

премахом одножно у упор јашући; окрет за 90
0
 грчењем ногу 

стопала поставити иза греде и прећи у упор чучећи; чучањ 

одручити; усправ комбиновати различите начине ходања, 

плесних корака, поскока, окрета за 180° и равнотежа) саскоци  

пружено и згрчено: САСТАВ НА ГРЕДИ 

РУКОМЕТ Правилно изводи варијанте технике хватања, 

додавања и воёења лопте Правилно изводи варијанте технике 

трокорака и скок шута 

КОШАРКА Правилно изводи варијанте технике хватања,  

додавања и воёења лопте 

Правилно изводи технику шута на кош, скок шута из места и  

двокорачног улаза са ''јаче'' стране 

ОДБОЈКА Одбијање лопте прстима, „чекићем“ Школски и 

горњи сервис, смечирање, блокирање (појединачни и  групни) 

Игра преко мреже уз поштовање правила 

спортску игру примењујући основну технику, неопходна 

правила и сараёује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других. 

Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна 

правила, основне принципе тренинга и пружа помоћ. 
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Ученик разуме значај тестирања. 

Ученик испољава својих 100% при тестирању ради 

веродостојности резултата. 
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MMС Телесна висина, телесна тежина  

ММС 4х10м 

ММС Лежање и сед, издржај у вису згибом 

ММС Скок у даљ из места, претклон у седу 

ММС Шатл ран –shuttle run М
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Ученик успева да изведе кретање уз ритам и мелодију. 

Ученик може да изведе прескок вијачом на различите 

начине; скоком, наскоком, корачном техником, уназад… 

Ученици ,,хватају ритам'' народних кола, повезују кораке 

са музиком, синхронизују се. 

Ученици разумеју значај корективних и превентивних 

вежби. 

Ученици разумеју како настају деформитети и у начелу 

како настаје мишићни дисбаланс у телу. 
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Естетско обликовање корака рад руку и комбинацији; 

Скокови: галоп, дечјим, мачјим, далековисоким и полкин корак  

Вијача: мачји скок и за напредније ученице далековисоки скок 

Лопта: бацања у чеоној и бочној равни, повезано са наученим 

поскоцима и скоковима. Замаси рукама 

Обруч: вртење обруча око руке; котрљање обруча по тлу 

повезано са поскоцима и скоковима. Замаси рукам 

Плесови: „Моравац” „Влашка игра“ Друштвени плес 

(варијација) 

Корективно-педагошки рад са ученицима смањених физичких 

способности, са телесним деформитетима и лошим држањем 

тела 
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8.14. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 
1. Упознавање 

садржајa програма 

и начинa рада 

 Упознавање ученика са 
садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

 Установити каква су 
знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходном 

разреду школовања. 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 

катихизиса у току 8. разреда 

основне школе; 

 моћи да уочи какво је његово 
предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обраёеног у претходном разреду 

школовања. 

 бити мотивисан да похаёа часове 
Православног катихизиса. 

 Упознавање 
са садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму 

да катихеза не постоји ради 

гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје 

и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима 

по темама, начином 

остваривања програма рада, 

као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

II - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА БОЖИЈА 

2. Човек - икона 

Божја и свештеник 

твари 

3. Хришћанско 

схватање личности 

4. Грех као 

промашај 

човековог 

назначења 

5. Новозаветне 

заповести Божије 

 Продубити код ученика 
знање о човеку као 

икони Божијој у свету; 

 Развити свест код 
ученика о неопходности 

живота у заједници; 

 Развити свест код 
ученика да је грех 

злоупотреба слободе; 

 Омогућити ученицима 
основ за разумевање 

хришћанског појма 

слободе; 

 моћи да увиди да је човек икона 
Божија јер је слободна личност и 

да је служба човекова да буде 

спона измеёу Бога и света. 

 моћи да увиди да се човек 
остварује као личност у слободној 

заједници љубави са другим. 

 бити подстакнут да учествује у 
литургијској заједници. 

 моћи да сагледа грех као промашај 

људског назначења; 

 моћи да разликује слободу од 
самовоље; 

 Човек - икона 
Божја и 

свештеник твари 

 Хришћанско 
схватање 

личности 

 Грех као ромашај 
човековогназнач

ења 

 Две велие 
заповести  о 

љубави 

 Слобода и љубав 
у хришћанском 

етосу 
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IV – ЛИТУРГИЈА 

 
12. Молитва - 

лична и саборна 

13. Црква је Тело 

Христово 

14. Божанствена 

Литургија (опис 

тока литургије) 

15. Литургијски 

простор (делови 

храма) 

 Указати ученицима на 
значај личне и саборне 

молитве; 

 Објаснити ученицима 
важност Литургије 

тумачењем значења 

речи Евхаристија и 

Литургија (захвалност 

и заједничко дело); 

 Указати ученицима да 
је литургијско сабрање 

израз Цркве као Тела 

Христовог; 

 Указати ученицима на 
целину литургијског 

догаёаја као узајамног 

даривања Бога и 

његовог народа 

 Упознати ученике са 
смислом и основним 

елементима Литургије; 

 Подстаћи ученике на 
заједничко учешће у 

богослужењима; 

 Објаснити ученицима 
динамикубогослужбе

ног времена. 

 моћи да увиди да је молитва 
разговор са Богом; 

 бити подстакнут да преиспита и 
обогати свој молитвени живот; 

 моћи да схвати личну молитву 
као припрему за саборну 

молитву; 

 моћи да објасни значење речи 
Литургија и Евхаристија; 

 моћи да однос меёу члановима 
Цркве пореди са повезаношћу 

удова у људском телу; 

 моћи да препозна неке од 
елемената Литургије; 

 моћи да увиди да Молитва 

Господња има литургијску 

основу; 

 моћи да наведе најважније 
делове храма и препозна 

њихову богослужбену намену. 

 моћи да именује нека 
богослужења и да зна да 

постоје покретни и непокретни 

празници; 

 бити подстакнут да активније 
учествује у богослужењима; 

 Молитва - лична и 

саборна 

 Црква је Тело 
Христово 

 Божанствена 
литургија 

- Проскомидија 
- Литургија речи 
(јектенија, мали 

вход, читања) 

- Евхаристија 
(велики вход, 

анафора, Молитва 

Господња,причешће) 

 Литургијски 

простор (делови 

храма) 

 Повезивање времена 
са литургијским 

доживљајем 

вечности (дневни, 

недељни и годишњи 

богослужбени 

круг) 

 Квалитет наставе се 
постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

 Имаући у виду захтеве 
наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало 

да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извоёења наставе – узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 

мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене 
наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

 Настава је успешно 
реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као 

простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа 

његовог живота. 

16. Освећење 

времена 

 

 

 

V - ЦАРСТВО 

БОЖИЈЕ 

 
17. Царство Божије 

– циљ стварања 

 Објаснити ученицима да 
је Царство Божије 

крајњи циљ историје; 

 моћи да објасни да је Бог 
створио свет са циљем да 

постане Царство Божије; 

 Царство Божије – 
циљ стварања 

 Васкрсење мртвих и 
живот будућег века 
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18. Живот будућег 

века 

19. Сведоци 

Царства Божијег 

20. Обожење – циљ 

хришћанског 

живота 

21. Знаци присутва 

Царства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...) 

22. Икона – прозор 

у вечност 

 Указати ученицима на 
повезаност измеёу 

васкрсења мртвих и 

Царства Божијег; 

 Објаснити ученицима 
појам обожења 

указујући им на 

библијски опис 

Преображења 

Господњег; 

 Развијање свести 
ученика да је Литургија 

икона Царства Божјег; 

 Упознати ученике са 
сведочанствима 

присуства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...); 

 Предочити ученицима 
улогу Цркве у свету; 

 Пружити ученицима 
основно знање о 

икономији Духа 

Светога; 

 Упознати ученике са 
иконографијом као 

изразом есхатолошког 

стања света и човека. 

 моћи да објасни да Царство Божије у 
пуноћи наступа по другом Христовом 

доласку и васкрсењу мртвих; 

 моћи да објасни да је Бог створио 
човека као сарадника на делу спасења; 

 моћи да препозна да је Литургија 
икона Царства Божијег; 

 бити подстакнут да активније 
учествује у Светој Литургији. 

 моћи да преприча догаёај 
Преображења Господњег; 

 моћи да повеже појмове светости и 
обожења са дејством Светога Духа 

 моћи да препозна да је предукус 
Царства Божијег присутан у моштима, 

чудотворним иконама, исцељењима... 

 моћи да препозна разлику измеёу 
православне иконографије и световног 

сликарства; 

 моћи да препозна икону као символ 
Царства Божијег; 

 бити подстакнут да на правилан начин 
изражава поштовање према хришћанским 

светињама. 

 моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса у 8. разреду, као 

и у целом циклусу. 

 Етос хришћана као 
сведочанство 

Царства Божијег 

 Обожење – живот у 

савршеној 

заједници с Богом и 

другима 

 Знаци присутва 
Царства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...) 

 Икона – прозор у 

вечност 

 Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова; 
 

 Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања 

ученика; 
 

 Оквирни број часова по 

темама 

Увод – 1 

Човек је икона Божија – 6 

Подвижничко-евхаристијски 

етос – 7 

Литургија – 9 

Царство Божије – 8 

Евалуација – 1+2 
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8.15. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци предмета: Циљ наставе и учења граёанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 

граёанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности 

Компетенције  које  развија: 

 Компетенција за учење -Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Комуникација - Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.  

 Сарадња - доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.  

 Компетенција за учење - Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје.  

 Естетичка компетенција - Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 

пољима свог деловања. 

 Комуникација - Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин 

 Одговоран однос према околини - Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, 

могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

 

Начин остваривања програма :  

 Просторно, садржајно и методичко прилагоёавање наставног програма (размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагоёавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих задатака...)   

 Већа индивидуализација наставе;  

 Размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи;  

 Коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја;  

 и све друго што ће се применити у складу са конкретним ситуацијама. 
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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 заквалитетан 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, 

стриповимаи другим продуктима културе на који 

начин се преносе родни обрасци; 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних 

група 

  Припадност држави и нацији Патриотизам – 

осећај љубави и поноса према домовини и 

свимњеним припадницима. 

 Начини изражавања патриотизма. 

Обесправљивање и угрожавање слободе људи. 

Ксенофобија, расизам, антисемитизам, 

антициганизам.  

 Заједница различитих културних група 

Културна разноликост у форми 

мултикултуралности иинтеркултуралности.  

 Интеркултурни дијалог као средство развоја 

поштовања различитих култура и заједничког 

живота. 

 Припадници националних мањина у Србији – 

заштита  

 

 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик 
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 указује на примере родне равноправности и 

неравноправности у  ситуацијама из свакодневног 

живота;  

 дискутује о значају уважавања родне перспективе 

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;  

 

 

ДЕМОКРА

ТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равнопр

авност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пол и род Биолошке разлике (анатомске и 

физиолошке), насупрот разликамакоје друштво 

ствара (очекивања друштва од мушкараца и 

жена).  

 Преношење родних образаца. Стереотипи и 

предрасуде о роду. Родна перспектива 

Укључивање родне перспективе приликом 

доношења одлукаважних за једну заједницу 

(образовање, здравље, породица,запошљавање, 

спорт...).  

 Родна равноправност Родна равноправност и 

једнаке могућности за све ради развојадруштва. 

Препреке родној равноправности. 

 Одговорност државе,организација цивилног 

друштва и појединца у постизању 

роднеравноправности.  

 Привремене позитивне мере за 

постизањеродне равноправности (квоте уписа 

на факултет, субвенције зазапошљањање...). 

Родно засновано насиље Родне разлике као 

основа неравнотеже моћи.  

 Злоупотреба моћинасилника. Карактеристике 

особе која врши насиље, која јеизложена 

насиљу или која му сведочи.  

 Мере заштите од роднозаснованог насиља 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик 
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 Наведе основне функције медија и образложи зашто 
је важно дапостоје 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 икритички их анализира;  

 препозна механизме манипулације медија и утицај 
медија насопствено мишљење и деловање;  

 проналази и користи информације из различитих 
извора,  

 критички их разматра и вреднује; 
 препозна пример злоупотребе деце у медијима; 

ПРОЦЕСИ 

У 

САВРЕМЕ-

НОМ 

СВЕТУ 

Медији 

 

  Врсте и функције медија.  
 Слобода медија и њихов допринос развоју 
демократије. 

 Медији као извор информација и коришћењу 

интернета и мобилног телефона.  

 дезинформација. 
 Манипулацијепутем медија (одлагање 

информације, скретање пажње,побуёивање 

емоција, стварање осећаја кривице, 

неговањенекултуре...). 

 Медијска писменост Способност разумевања, 

критичког и аналитичког усвајањамедијских 

садржаја. 

 Кодекс у медијима Кодекс деца и медији. 
Кодекс новинара.  

 Притисци на новинаре. 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик 

 

 у дискусији показује вештину активног слушања, 
износи својстав заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиванначин;  

 учествује у припреми, реализацији и евалуацији 
кратког филма,  

 учествује у избору садржаја и начина рада. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности 

грађанског 

друштва 

  Снимање кратког филма о вредностима 
граёанског друштва Избор теме и формулисање 

идеје.  

 Писање сценарија.  
 Подела задатака. Снимање. Монтажа. 

Презентација. Евалуација. 

Географија 

Историја 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Српски језик 
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8.16. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци предмета: Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учењастраног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и премасопственом језику и културном наслеёу. 

Компетенције које развија: 1. Компетенција за целоживотно учење 2. Комуникација 3. Рад с подацима и информацијама 4. Дигитална 

компетенција 5. Решавање проблема 6. Сарадња 7. Одговорно учешће у демократском друштву 8. Одговоран однос према здрављу 9. 

Одговоран однос према околини 10. Естетичка компетенција 

ИСХОДИ ТЕМА Бр час НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ Корелација 

разуме општи смисао и 

главне информације из 

уобичајених текстова који се 

односе на представљање и 

тражење/ давање 

информација личне природе; 

– тражи, саопшти, пренесе 

информације личне природе 

или податке о себи и 

другима; 

– у неколико повезаних 

исказа представи себе, своју 

ужу/ширу породицу и 

пријатеље користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

опис бића, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и 

збивања; 

Лични 

идентитет 

 

Породица и 

уже друштвено 

окружење 

(пријатељи, 

комшије, 

наставници 

итд.) 

 

Географске 

особености 

Србија – моја 

домовина 

 

Историја, 

временско 

искуство и 

доживљај 

времена 

(прошлост – 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Привет, Оля! Как дела? Нормально. 

Это моя подруга Лиля. Она приехала из Белграда, из Сербии. 

Где она будет жить? У меня. Она будет у нас в гостях. Расскажи 

мне о себе/ о своей семье! Я родился/ родилась в России, в 

городе Омск. А ты где родился? 

Моя семья маленькая. А твоя? В моей семье: папа, мама и 

младший брат. Мою маму зовут Елена. Ей 42 года. 

Мама по профессии экономист, но сейчас домохозяйка. Моего 

отца зовут Роман. Ему 46 лет. Он работает программистом в 

международной компании. Я тоже хочу стать программистом. 

Мою сестру зовут Оксана. Она старше меня на три года. У меня 

есть два двоюродных брата и две двоюродные сестры. 

Я учусь в восьмом классе и занимаюсь в музыкальной школе. 

Ты говоришь по-русски? Сколько лет ты учишь русский 

язык? 

Множина именица на –ья (брат-братья, друг-друзья) 

Присвојне заменице  

Упитне заменице кто,что (промена) 

Конструкције за изражавање посесивности (потврдне и 

одричне) 

Промена основних бројева до 20 (посебне одлике броја один) 

Повратни глаголи 

Српски језик 

Географија  

Историја 

Граёанско 

васпитање 

Музичка 

култура 
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– размени информације које 

се односе на опис бића, 

предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

– повеже неколико исказа у 

краћи текст којим се описују 

и пореде бића, предмети, 

места, појаве, радње, стања и 

збивања; 

– разуме краће низове исказа 

који се односе на предлоге, 

савете и позиве на 

заједничке активности и 

одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

– упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи 

детаљније информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

– разуме краће низове 

обавештења, молби и захтева 

који се односе на потребе и 

интересовања и реагује на 

њих; 

– саопшти краће низове 

обавештења, молби и захтева 

који се односе на потребе и 

интересовања; 

садашњост – 

будућност 

 

Школа, 

школски 

живот, 

школски 

систем, 

образовање и 

васпитање 

 

Професионалн

и живот 

(изабрана – 

будућа струка), 

планови везани 

за будуће 

занимање 

 

 

Здравље, 

хигијена, 

превентива 

болести, 

лечење 

 

Емоције, 

љубав, 

партнерски и 

други 

меёуљудски 

односи 

 

Транспорт и 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

Прости непроменљиви компаратив 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe 

комуникације; родбина, породични односи и родбинске везе 

Моя мама среднего роста, очень стройная. Волосы у неѐ рыжие, 

слегка волнистые и не длинные - до плеч. Глаза зелѐные и 

большие. А когда мама смеѐтся, то на щеках у нее появляются 

ямочки. Губы у мамы тонкие, нежно розового цвета. Когда 

мама куда-то собирается и наносит макияж, она пользуется 

ярко красной помадой. Еще у мамы очень приятный голос. Она 

говорит всегда тихо и ласково. 

Моя подруга высокая и стройная. Волосы у неѐ длинные, почти 

по пояс, и чѐрные. Мне очень нравится, когда она заплетает 

свои волосы в косу, это так красиво. Брови и ресницы у неѐ 

тоже чѐрные, а глаза голубые и ясные, как небо. 

Папа чуть выше среднего роста, спортивного телосложения. Он 

сильный, смелый, умный, вежливый, заботливый, высокий, 

красивый и мудрый. 

Мы с родителями и сестрой живѐм в двухкомнатной квартире. 

Она на четвѐртом этаже двенадцатиэтажного дома. 

Моя страна Сербия небольшая, но красивая. Мой родной город 

− Белград. Он столица и самый крупный город Сербии и один 

из наиболее древних городов Европы. Первые поселения на его 

территории датируются временем существования 

археологической культуры Винча. Белград долгое время 

находился под игом Османской империи. 

Моя подруга Ира из России, из Омска. Омск − второй по 

численности населения в Сибири и восьмой в России.Этот 

город расположен на слиянии рек Иртыш и Омь. Омск − один 

из крупнейших городов России. 

С приходом марта лучи солнца начинают чаще пробиваться 

сквозь тучи. Кое-где ещѐ можно заметить лѐд. В апреле погода 

становится теплее. Худшая погода зимой − это снег с дождѐм. 

Моя самая любимая погода – лето. 

Мой самый любимый писатель Иво Андрич. Он получил 
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– разуме и на прикладан 

начин одговори на честитку, 

захвалност и извињење; 

– упути честитку, захвалност 

и извињење користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– разуме и следи краће 

низове упутстава у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– тражи и пружи неколико 

везаних једноставнијих 

упутстава у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање радњи и 

ситуација у садашњости; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

описивање способности и 

умећа у садашњости; 

– размени неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, способности 

и умећа користећи неколико 

везаних исказа; 

– разуме општи смисао и 

превозна 

средства 

 

 

Уметност 

(нарочито 

модерна 

књижевност за 

младе; 

савремена 

музика; 

визуелне 

уметности; 

драмске 

уметности) 

 

Обичаји и 

традиција,фолк

лор, прославе 

(роёендани, 

празници) 

 

Слободно 

време – забава, 

разонода, 

хобији 

 

Путовања 

 

Мода и 

облачење 

 

 

Спорт 
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Нобелевскую премию по литературе. 

У меня невысокая температура, но я себя чувствую очень 

плохо. У меня, наверно, грипп. 

Именице мать и дочь. Промена. 

Неодреёене заменичке речи сложене са заменичком основом 

кое Неодреёене заменичке речи са постфиксом -то (что-то, чей-

то, как-то, куда-то, какой-то, где-то) 

Заменице самый, сам. Дом стоит у самой реки. 

Сложени променљиви суперлатив (самый / наиболее высокий) 

Прости променљиви суперлатив (высочайший, красивейший...) 

Неодреёеноколичински бројеви: много, немного... 

Прилошка одредба за правац изражена предлозима сквозь/ 

через с акузативом (сквозь тучи, через лес...) 

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и 

Русије(културне, историјске, географске карактеристике, 

национална обележја и сл.); Знамените личности Србије и 

Русије 

Давай встретимся у станции метро «Цветной бульвар». Ребята, 

приглашаю вас на экологическую пешеходную экскурсию. 

Сбор группы в 14.00 у главного входа. 

Сегодня я вас научу пользоваться дополнительной литературой. 

Давайте начнѐм! 

Для того чтобы сделать презентацию, достаточно просто 

открыть пауэр-поинт. Теперь давайте займѐмся 

созданием слайдов. Над созданием проекта вы будете работать 

совместно дома. Каждый из вас будет обсуждать 

задачи, делиться файлами. 

Мы просто попросили его присоединиться к нашей 

танцевальной группе. Он согласился. 

Сначала внимательно прочитайте текст, а потом ответьте на 

вопросы! 

Учитель сказал, что важно думать о здоровом питании и 

поэтому мы старались избегать фастфудов. 

Во второй половине урока класс делится на две команды и 
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главне информације из 

текстова који 

се односе на описивање 

искустава, догаёаја и 

способности у прошлости; 

– размени неколико 

информација у низу о 

искуствима, догаёајима 

и способностима у 

прошлости; 

– опише искуства, догаёаје и 

способности из прошлости 

повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

одлуке, обећања, планове, 

намере и предвиёања у 

будућности; 

– размени неколико исказа у 

вези са обећањима,  

одлукама, плановима, 

намерама и предвиёањима у 

будућности; 

– саопшти планове, намере и 

предвиёања; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се односе на 

жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања; 

– размени неколико 

повезаних информација у 

 

 

 

 

 

 

играет в разные игры: в футбол, в баскетбол или в волейбол. 

Друзья мои, приглашаю вас к себе на ужин. Не отказывайтесь, 

пожалуйста. 

Не съесть ли нам по мороженому? Предлагаю устроить 

вечеринку с мороженым в этот знойный летний день. 

Непроменљиве именице (метро, такси..) 

Именице pluralia tantum– люди, дети. 

Именице са суфиксима -ѐнок, -онок. 

Заповедни начин. 

Одредбени прилози времена и количине 

Неодреёеноколичински бројеви (несколько, мало, немного...) 

Упитни искази без упитне речи. Интонација. 

Упитне реченице са формалном негацијом (Ты не хочешь 

прийти к нам?) 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, 

савета и позива и реаговање на њих. 

Прошу вас следить за инструкциями. 

Вы не можете мне помочь? Прошу вас помочь мне! 

Попробуйте решить этот пример самостоятельно. Заполните 

пустые места, используя данные цифры: 1, 3, 5, 7. 

Чем различаются эти рисунки? 

Извините за опоздание, мы были у директора. 

Извини за опоздание, возникли срочные дела/ ужасны пробки 

на дорогах. 

Вы можете звонить по этому номеру. Звонок бесплатный. 

Можете звонить мне в любое время. 

Мама попросила нас с братиком помочь ей помыть полы. 

Кто-нибудь, помогите, человеку плохо! 

Нечего расскать. Мне не с кем посоветоваться. 

Обещай, что никому не скажешь. 

Тебе не повезло. Больше счастья в следующий раз. 

Мне хочется идти. Хочется уйти. 

В России заработала горячая линия по защите животных. 

Вот и закончился наш зимний проект! Хочется сказать 
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вези са жељама, 

интересовањима, осетима и 

осећањима; 

– искаже и образложи жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања; 

– разуме краће низове исказа 

који описују просторне 

односе, оријентацију и 

правац кретања; 

– затражи и пружи 

обавештења о просторним 

односима, оријентацији и 

правцу кретања; 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе 

и реагује на њих; 

– размени неколико 

информација које се односе 

на дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

краћих текстова који се 

односе на поседовање и 

припадање; 

– размени неколико краћих, 

везаних исказа који се 

односе на поседовање и 

припадање; 

– разуме општи смисао и 

огромное спасибо всем, кто активно участвовал. Хочется 

поделиться с вами своими успехами. 

Спасибо от всей души! 

Благодарю Вас за любовь! 

Спасибо за участие, мы с благодарностью принимаем вашу 

помощь. Спасибо за помощь в трудные моменты. 

Удачи! 

Заповедни начин 

Кратки придеви (Я согласен с вами...) 

Заменичке речи са постфиксом -нибудь 

Одричне заменице некого, нечего и заменички прилози негде, 

некуда, некогда, незачем) 

Конструкције мы с тобой, нас с тобой... 

Потенцијал за изражавање предлога, жеља (у простој 

реченици): Я хотела бы... 

Разлика у употреби предлога у српском и руском језику. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, 

значајни празници и догаёаји, честитања. 

Придумайте и расскажите какую-нибудь забавную и смешную 

историю. Попробуй найти ответ среди похожих 

вопросов! 

Скажите, это пишется слитно или раздельно? 

Извините, я не расслышал, повторите ещѐ раз, пожалуйста! 

Я плохо говорю по-русски, пожалуйста, говорите помедленнее. 

Повторите, пожалуйста, в каком вы номере проживаете, я не 

расслышал вас. 

Как найти файл, который скачали из Интернета, на 

компьютере?Что это за файлы? Это аудио-книги? 

Вы можете посетить наш сайт, а также наши страницы в 

социальных сетях. 

Скажите, пожалуйста, как приготовить пельмени? 

Срок годности продукта... 

Инструкция по применению... 

Принмайте таблетки за полчаса до еды с большим количеством 
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главне информације из 

краћих текстова који се 

односе на изражавање 

допадања и недопадања 

размени неколико краћих, 

везаних исказа који се 

односе на изражавање 

допадања и недопадања и 

даје кратка образложења; 

– разуме општи смисао и 

главне информације из 

краћих текстова који се 

односе на изражавање 

мишљења; 

– тражи и саопшти 

мишљење, слагање/ 

неслагање и даје кратка 

образложења; 

– разуме краће низове исказа 

који се односе на количину, 

димензије и цене; 

– размени информације у 

вези са количином, 

димензијама и ценама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жидкости. 

Заповедни начин. 

Упитне заменице (кто, что, какой, который) 

Присвојна упитна заменица Чей? Чья? Чьѐ? Чьи? 

Упитна заменичка конструкција Что за + акуз.? у значењу 

Какой + акуз.? (Что за файл? Какой файл?) 

Показне и одреёене заменице тот, этот, сам, весь. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

Я думаю, что мы ошибаемся. 

Мы живѐм в Москве с прошлого месяца, но мы неплохо знаем 

город. 

Утром Андрей спешит в школу. Отец едет на завод на машине. 

Лена идѐт на почту. 

Туда он обычно летает на самолѐте, а обратно – ездит на поезде. 

Я встаю в 7 часов утра и заправляю постель. Иду мыться и 

завтракаю. После завтрака я одеваю школьную форму и иду в 

школу. В 14 часов возвращаюсь домой, а потом обедаю до 

14.30. После этого немного отдыхаю. Я сам/а готовлю ужин. В 

11 вечера я ложусь спать. 

Тебе идѐт этот цвет. 

Идут занятия. 

Идѐт дождь. 

Сегодня идѐт «Спящая красавица». 

Веди себя хорошо! 

Куда вы нас ведѐте? 

Преподователь ведѐт занятие. 

Мне всегда везѐт.(вести/везти). 

Он бегает по лесу. 

Я предпочитаю ездить на поездах. 

Андрей едет в спортклуб играть в шахматы. 

По радио сообщают о штормовых порывах ветра. 

Завтра надо усилить тренировки. 

Это компьютерная программа, которая помогает делать Карту 
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слов. 

Говоришь ему одно и то же десять раз, а он не понимает. 

От тебя кофе не дождѐшься. 

Зимой поздно рассветает и рано темнеет. 

Мне хочется чаю. Ей не хочется спать. 

Об этом много пишут. 

Партитативни генитив (стакан чая/чаю, кусок сахара/сахару) 

Разлике у употреби глаголског вида у руском и српском језику 

(рекомендовать – препоручивати/препоручити; 

доручковати – завтракать/позавтракать 

Разлике у употреби повратних глагола у руском и српском 

језику (играть – играти се отдыхать – одмарати се; 

ошибаться – грешити, оставаться – остајати) 

Садашње време глагола са нерегуларном конјугацијом (есть, 

хотеть, бежать). 

Глаголи кретања. 

Предлошко-падежне конструкције са значењем друштва (Маша 

живѐт у родителей. Вечером идѐм к друзьям в 

гости.) 

Одреёене заменице: весь, каждый, всякий. 

Уопштеноличне реченице. 

Безличне реченице. 

Неодреёеноличне реченице. 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и 

у ширем окружењу – наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања; традиција и обичаји 

Рассвело. 

Нам не удалось встретиться. 

Оказалось, что они соседи. 

Мой папа брал меня на рыбалку. 

Мама вчера обняла меня. 

Летом мы купались в речке с друзьями, а зимой мы катались на 

санках. Мы играли в разные игры. 

Она мне очень понравилась. 
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 Концерт закончился в 7 вечера. 

 Анна приняла душ сегодня утром. 

Почему она плакала вчера? 

Почему ты опоздал? 

Бабушка приехала из деревни. 

Сергей вдруг встал и подошѐл к окну. 

Отец накануне вечером приехал из командировки. 

Если бы ты учился хорошо, все были бы довольны. Я хотела бы 

танцевать 

История Санкт-Петербурга началась в 1703 году. В 1712 году в 

Санкт-Петебург из Москвы переехал весь царский 

двор и город стал новой столицей Российской империи. На трон 

взошѐл старший сын Павла, внук Екатерины 

Великой − Александр I. Около 900 дней и ночей продолжалась 

блокада Ленинграда. Белград основали кельты. Затем 

им владели римляне, византийцы, авары, славяне. 

Христофор Колумб совершил четыре экспедиции в Новый свет. 

Учѐный Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический 

закон химических элементов. 

С 1999 года Земфира выпустила шесть студийных альбомов. 

Земфира оказала большое влияние на творчество 

молодых групп. 

Милена Павлович Барили в Америке занималась коммерческим 

дизайном. 

Безличне реченице. 

Прошло време глагола кретања с префиксом и без префикса. 

Прошло време глагола. 

Неодреёеноличне реченице. 

Потенцијал. 

Прилози и прилошке одредбе за време. 

(Интер)културни садржаји: историјски догаёаји, епохална 

открића; важније личности из прошлости; 

В Белграде будут строить метро. 

Он скоро купит новый велосипед. 
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Я пойду на прогулку, когда сделаю домашнюю работу. 

Они поедут за город на следующей неделе. 

В понедельник я уеду. 

Россия готовится к Олимпиаде в Сочи. 

Ты будешь смотреть сериал сегодня? 

У них в понедельник будет один или два урока русского языка? 

Я не буду с ним разговаривать на эту тему. 

Выпьешь со мной чашечку кофе? 

Завтра я приеду в аэропорт, куплю билет, выпью чашечку чая в 

кафе и полечу в Москву. 

Я посмотрю фильм сегодня вечером. 

Надя будет учиться играть на гитаре. 

К концу сентября она будет здесь жить уже 7 лет. 

Завтра в 6 вечера она будет играть в компьютерные игры. 

Компания построит новый гостиничный комплекс в Москве. 

Я напишу тебе письмо сегодня вечером. Я буду писать тебе 

письма каждый день. 

В это время на следующей неделе я буду загорать на Ялте. 

Я похудею за 5 месяцев на 20кг. 

Мне придѐтся много работать. 

Я не буду этого делать. Я помогу тебе. Не закроешь ли дверь? 

Если я нарисую картину, я дам еѐ тебе. 

Будуће време. 

Префиксални глаголи кретања. 

Безличне реченице. 

Неодреёеноличне реченице. 

Прилошке одредбе за време (Он уже уехал. Скоро будет темно. 

Мы уедем в деревню на лето. На следующей неделе 

мы поедем в Белград.) 

Что с тобой? У меня палец болит, я упал вчера на тренировке. 

Давай я посмотрю. Это очень больно, наверное. 

Что с Олей? Еѐ укусила собака, она в больнице. Мы вызвали 

скорую помощь. 

Завтра у меня олимпиада по математике. Я очень волнуюсь. Не 
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волнуйся! Всѐ будет хорошо! 

Можно я попробую твоѐ пирожное? Моѐ совсем невкусное. 

Мой компот такой невскусный. 

Друзья меня очень обидели вчера. Они сказали мне, что не 

будут со мной больше дружить. Мне очень трудно. Я очень 

плохо себя чувствую. 

Я себя сегодня прекрасно чувствую! У меня родилась 

сестрѐнка! 

Я очень довольна своим братом. Он сегодня занял первое место 

в соревновании по баскетболу. 

Я всегда интересовалась модой и одеждой. 

Я рада, что мы справились сегодня с контрольной по 

математике. Молодцы! 

Мне нужно вовремя прийти. 

Заповедни начин. 

Модални глагол чувствовать себя. 

Глаголи интересоваться, увлекаться чем. 

Кратки придеви (рад, доволен, способен...) 

Узвик Молодец! Молодцы! 

Безличне реченице с предикативима можно, нужно, трудно, 

плохо. 

Прилози за начин: плохо, хорошо, прекрасно. 

Давай встретимся у входа в музей! 

Вы не скажете, где находится Большой тетатр? Да, конечно. 

Идите прямо, когда дойдѐте до банка, поверните 

налево в переулок. Пройдите ещѐ двести метров и с правой 

стороны вы увидите театр. 

Я живу недалеко от школы. 

Наш дом небольшой: из маленькой прихожей дверь справа 

ведѐт в гостиную, дверь слева − в ванную. Из гостиной 

входим в кухню-столовую. Рядом с кухней-столовой − детская 

комната и спальня. 

Над диваном в нашей гостиной висит картина. Под столом спит 

кошка. 
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Мы перешли улицу, когда загорелся зелѐный свет на светофоре. 

Ребѐнок часто сам ходил через лес. 

Напротив моей школы − книжный магазин. 

Белград расположен на двух реках: Саве и Дунае. У крепости 

Калемегдан река Сава впадает в Дунай. 

Предлошко-падежне конструкције за изражавање места и 

правца (за дверью, у входа, в Дунай, на двух реках...). 

Прилози за место и правац. 

Глаголи кретања са префиксом и без префикса. 

Ты должен извиниться другу, потому что это было очень ерзко. 

Не надо так себя вести! 

По газонам ходить нельзя! 

Можно сесть рядом с вами? Можно, конечно. Нет, нельзя, к 

сожалению. 

Можно воспользоваться твоим мобильником, пожалуйста? 

Вы должны отключить свои мобильники на уроке. 

Мы должны носить школьную форму. 

Он не может прийти, потому что у него много работы. 

Осторожно! Двери закрываются! 

Животных кормить запрещено! 

Курить запрещено! 

Правительство доложно заботиться о бездомных. 

Заповедни начин. 

Безличне модалне реченице с предикативима можно, нельзя, 

надо, нужно. 

Модална конструкција с речима должен/должна/должны. 

Управни и неуправни говор. Везници у неуправном говору: 

потому что, что, чтобы, где, когда... 

Это мой друг. А это − друг моего брата. 

У моего папы есть своя фирма. 

Этот дом всегда принадлежал моей семье. 

Вы нам должны ещѐ одну книгу, она у вас. Да, я принесу еѐ на 

следующей неделе. 

Он должен мне ещѐ 200 динаров. 
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Чья это машина? Твоя? Нет, не моя, а моего брата. 

Питања с присвојном упитном заменицом Чей. 

Конструкције за изражавање посесивности. 

Општа и посебна негација. 

Присвојне заменице. 

Упитни искази без упитне речи. Интонација 

Мне очень нравится это платье, оно на тебе так хорошо сидит. 

Мне не очень понравился обед. Невкусный. 

Мы сдали все экзамены. Нам так повезло! 

Когда у меня есть свободное время, я люблю ходить в кино. 

Мне нравится смотреть в интернете фильмы, слушать музыку. 

Вчера я скачал/ скачала из интернета новую песню ДДТ. 

Я обожаю летние виды спорта. 

Мой любимый спорт – теннис. Мне интересно смотреть теннис. 

Мне не очень нравится этот новый сериал. 

Мой любимый герой из мультфильмов − крокодил Гена. 

Глаголи заниматься, интересоваться (чем). 

Безлична конструкција с предикативима Мне интересно... 

Безлична употреба глагола нравиться. 

Општа и посебна негација. 

Я согласен. Я тоже. Нет, я не согласен. Я тоже. 

Отличная идея! 

Я думаю, что в школах нужны мобильники. На уроке их можно 

использовать. Что ты думаешь на эту тему? 

Пожалуйста, расскажи мне об этой книге. Что ты думаешь о 

поведении главного героя? 

Как тебе кажется, кто выиграет? 

Ты веришь в эти сказки? 

Кратки облици придева согласен. 

Безличне реченице: Мне кажется. 

Садашње време. 

Это в десяти минутах езды/ ходьбы отсюда. 

Он купил батон хлеба, два пакета молока, банку джема и 

плитку шоколада. 
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Эта куртка в два раза дороже моей. 

Сколько сахара тебе положить в чай? Две ложечки, пожалуйста. 

Сколько весят яблоки? Полтора килограмма. 

Сколько стоят яблоки? 100 рублей за килограмм. 

Сколько стоит билет на одну поездку? 45 рублей. 

Никто из моих близких друзей не выиграл на соревновании. 

Основни бројеви преко 1000. 

Употреба бројних именица тысяча, миллион, половина. 

Неодреёеноколичински бројеви много, мало, несколько уз 

генитив множине именица. 

Редни бројеви преко 10. 

Питања са Сколько. 

Разломачки број полтора. 

 

 

Начин остваривања програма :  

- Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе напредстављање (дијалози, наративни текстови, формулари и сл);  реаговање на 

усмени или писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање и проширивање комуникације;усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење идавање информација о другима (подаци о личности, приватним и школским активностима, друштвеним 

улогама и сл) 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описујубића, предмети, места, појаве, радње, стања и збивања; усмено и писано 

описивање/ пореёење бића, предмета, појава, местâ из искуственог света и фикционалног спектра. 

- Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлогеи савете; усмено и писано договарање у вези са предлозима и учешћем у 

заједничким активностима; писање позивнице за прославу/ журку или имејла/ СМС-а којим се договарају заједничке активности; 

прихватање/ одбијање предлога и савета, усмено или писано, уз поштовање основних норми учтивости,и давање одговарајућег оправдања/ 

изговора; образлагање спремности за прихватање предлога и савета, уз исказивање емотивних и експресивних реакција (радости, 

усхићености и сл). 

- Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/ нуди помоћ, услуга, обавештење или се изражава извињење, 

захвалност; усмено и писано честитање, тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/ услугу и реаговање на њу; изражавање 

извињења и захвалности Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства с визуелном подршком и без ње; усмено и 

писано давање и тражење упутстава. 
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- Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са догаёајима/ активностима и способностима; усмено и писано описивање 

активности, радњи и способности у садашњости. 

- Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези с личним искуствима, догаёајима, активностима, способностима и 

особеностима у прошлости; усмено и писано описивање искустава, активности и способности у прошлости, историјских догаёаја и 

личности 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са одлукама, плановима, намерама и предвиёањима; усмено и писано договарање/ 

извештавање о одлукама, плановима, намерама и предвиёањима. 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са жељама, интересовањима, потребама, осетима и осећањима; усмено и писано 

договарање у вези са задовољавањем жеља и потреба; предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање 

својих осећања и реаговање на туёа. 

 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и специфичнијим просторним односима; усмено и писано 

размењивање информација у вези са смером кретања и просторним односима;  

- Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се изражавају дозволе, забране, упозорења, правила понашања и обавезе; постављање 

питања у вези са забранама, дозволама, упозорењима,правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усменои писано 

саопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила понашања и обавеза. 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се говори отоме шта неко има/ нема или чије је нешто; постављање питања у вези са 

припадањем и одговарање на њих. 

- Слушање и читање једноставнијих текстова којима се изражавадопадање/ недопадање; усмено и писано изражавање 

допадања/недопадања. 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се тражии износи мишљење и изражава слагање/ неслагање; усмено иписано тражење 

и изношење мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

- Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се наводеколичине, димензије и цене; размењивање информација у вези с количином, 

димензијама и ценама, усмено и писано 
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8.17. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

 Бирамо одбор и комисије одељенске заједнице 

 Шта желимо да радимо на часовима одељенског старешине? 

 Kолико смо се променили у току распуста 

 

OKTOБАР 

 Друштвено-користан рад и солидарност 

 Шта има ново у културном животу мога места 

 Шта зелимо да поделимо са одељењем 

 

НОВЕМБАР 

 Како да организујемо свој радни дан? 

 Да ли оцене мере знање? Шта смо урадили у првом 

тромесечју? 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Како да помогнемо другима ? 

 Наши успеси и проблеми у првом полугодишту 

 Како се забављамо током слободног времена 

 

ЈАНУАР 

 Обележавање Светог Саве 

 Извештавање о себи, која ме послови интересују и како 

стићи до њих. 

 

ФЕБРУАР 

 Како лаж и краёу можемо оправдати? 

 Зашто се обично лаж и краёа не оправдавају? 

 Какво осећање гајимо према свом другу? 

 Зашто волим кад смо заједно? 

 

 

МАРТ 

 Да ли су мајка и отац равноправни 

 Како је то у нашим породицама, јесам ли равноправан са 

братом и сестром? 

 Шта девојчице и дечаци мисле и замерају једни другима? 

 Слободан сусрет – разговор на теме које занимају ученике 

 

АПРИЛ 

 Како рад може да нас испуни задовољством? 

 Где то раде наши родитељи? 

 Слободан сусрет 

 

МАЈ 

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

 Како ћемо организовати наше последње школске дане?
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8.18. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Допунски рад се организује као вид помоћи за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави Српског језика и књижевности не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја и имају потешкоће у савладавању наставног градива. 

На часовима допунске наставе ученицима треба да буде објашњено све оно што је на часовима редовне наставе остало нејасно, а посебну 

пажњу треба посветити појединостима важним за напредовање у учењу. Садржаји часова допунске наставе прате наставне јединице часова редовне 

наставе, број часова по областима усклаёује се са потребама ученика, а примарни  циљ је остваривање предвиёених исхода у ученичком знању и 

напредовање у складу са образовним стандардима ученичких постигнућа. Уз наведено, остварују се и васпитни циљеви попут поспешивања 

неразвијених читалачких навика, развијања љубави према језику и књижевности, као и функционални циљеви – развијање запажања, упореёивања и 

закључивања при усвајању садржаја из језика, појачавање радозналости и откривања најважнијих особености приликом изучавања 

књижевноуметничких текстова; побољшање ученичких способности, радних навика и одговорности; помагање слабијим ученицима да постигну 

задовољавајући успех. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник може да формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад (на пример, група ученика с недовољним знањем одреёених садржаја из граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиёених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим 

проблемима, итд.). 
 

Годишњи фонд часова: 34 часова. 

 

САДРЖАЈИ 

ЧАСОВА 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 

БРОЈ ЧАСОВА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 

ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развој српског књижевног 

језика 
4  

 

- Различити облици 

вежбања усклаёени са 

диференцираним 

захтевима и 

поступцима према 

појединцима или 

мањим групама, 

направљени према 

парцијалном заостајању 

у градиву. 
 

- Обнављање градива. 

 

- Достизање 

задовољавајућег 

успеха на 

редовним 

часовима. 
 

- Побољшање 

оцена. 
 

- Евалуација мере 

у којој се редовна 

настава ослобаёа 

Индивидуални 

или 

индивидуализован 

рад у групи 

Дијалошка, 

монолошка, 

текстовна 

Континуирано 

у току школске 

године, са 

појачаним 

интензитетом 

после 

наставниковог 

објективног 

сагледавања 

успорености 

рада ученика на 

редовним 
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- Посебни наставни 

листићи. 
 

- Посебни домаћи 

задаци, прилагоёени 

индивидуализованом 

раду са ученицима. 

успореног хода, 

изазваног 

немогућношћу 

појединаца да 

прате и усвајају 

наставне 

садржаје и сл. 

 

часовима и 

уочи 

контролних 

тестова. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

1. The Past Perfect Tense 

2. The Future Continuous Tense 

3. VerbTenses 

4. PassiveVoice 

5. Кондиционали 

6. Препозиционални и фразални глаголи 

7. Модални глаголи 

8. Индиректни говор 

9. Разлика измеёу британског енглескоги америчког енглеског 

10. PresentPerfect 

11. Граёење речи 

 

12. Вокабулар: 

 правила и закони 

 путовања 

 музичка индустрија 

 животиње 

 осећања 

 протести 

 спорт 

 време 

 боје 

 заштита животне средине 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ допунске наставе  је разумевање историјског простора и времена, узрока,повод и исхода историјских догаёаја, као и токова одреёених 

историјских појава. 



752 

Задаци су развијање националног, европског и светског идентитета и духа  толеранције код ученика; разумевање основних одлика 20. века; 

разумевање најзначајних политичких идеја током 20. века; стицање знања о најзначајнијим личностима које су обележиле период савременог 

доба; упознавање са културним и научним достигнућима савременог доба; разумевање културних иполитичких процеса насрпском и 

југословенском простору 20. века; стицање знања о најзначајнијим личностима које су обележиле националну историју 20. века; упознавање 

са културним и научним достигнућима српског и југословенског народа у савременом добу. 

Садржаји: Политика великих сила у 20. веку; Краљевина СХС/Југославија; Фашизам; Нацизам; Други светски рат; Хладни рат; Српска 

држава и народ на крају 20.ипочетком 21. века. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

1. Осцилаторно кретање- основни појмови  

2. Особине таласа, брзина звука  

3. Светлосне појаве  

4. Конструкција ликова код сферних огледала  

5. Електрично поље- основне особине  

6. Напон  

7. Електрична струја- основни појмови  

 

 

8. Кулонов закон- рачунски задаци  

9. Рад, снага и енергија- једноставни задаци  

10. Везивање отпорника- једноставни задаци  

11. Магнетно поље- основне особине  

12. Структура атома  

13. Нуклеарне силе 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци –савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе из биологије 

Усвајање наставних садржаја предвиёених наставним планом и програмом на основном нивоу Увежбавање и понављање стечених знања и 

јештина и давање упута за свладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумеевању наставних садржаја. Посебно помоћи ученицима који раде 

по прилагоёеному програму. 
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Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили одреёено наставно градиво. 

Омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности. 

Ћелијски метаболизам, Хомеостаза, Здрави стилови живота, Адолесценција, „Календар живота“, Теорија еволуције, Циклуси кружења 

супстанце, Капацитет средине, Глобалне промене, Инвазивне врсте 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

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 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Осцилаторно и 

таласно кретање 
1 

Ученици: посматрају кретање, уз помоћ 

наставника наводе примере, записују, 

закључују и врше анализу  

индивидуални рад  

-фронтални рад 

Ученик треба да: стекне представу о осцилаторном и 

таласном кретању; да се упозна са величинама које 

одреёују ове врсте кретања и њиховим мерним 

јединицама и да упозна основне појмове из области звука 

Светлосне појаве 3 

Ученици: уз помоћ наставника наводе 

примере, дискутују, посматрају огледе, 

записују, изводе закључке и цртају 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: зна законе праволинијског кретања; 

одбијање и преламање светлости као и једноставне 

геометријске конструкције ликова код сферних огледала и 

сочива; зна да је брзина светлости у вакуму највећа позната 

брзина у природи; и да се упозна са оптичким 

инструментима (лупа и микроскоп) 

Електростатика 1 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника записују, изводе огледе и 

закључке 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: упозна појаве наелектрисања тела и 

њихово узајамно деловање; зна да постоје две врсте 

наелектрисања; да се упозна са појмом електричног поља и 

рада у пољу; да упозна количину наелектрисања и напон и 

њихове мерне јединице 

Електрична струја 3 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника записују, наводе примере, врше 

анализе демонстрационих огледа и 

решавају једноставне задатке 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: објасни појаву електричне струје; уме да 

повеже све потребне елементе у струјно коло; користи 

следеће физичке величине:јачину струје, електрични 

отпор; схвати рад и снагу електричне струје и њихове 

мерне јединице; зна како гласи Омов закон,закон 

електричног отпора и Џулов закон 

Магнетно поље 1 
Ученици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника наводе примере, уочавају, 

записују 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: стекне појам о магнетном пољу и о 

деловању магнетног поња на проводник са струјом; уочи 

еквивалентност магнетног поља електричне струје и 

сталног магнета 

Електромагнетна 

индукција 
2 

Ученици: посматрају, уз помоћ наставника 

дискутују , уочавају, закључују, записују и 

цртају 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: упозна појаву електромагнетне индукције 

и наизменичну струју; на нивоу разумевања усвоји 

Фарадејев закон електромагнетне индукције 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 
1 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ 

наставника наводе примере, закључују, 

записују 

индивидуални рад -

фронтални рад 

Ученик треба да: уппзна једнпставан мпдел структуре атпма 
(електрпни, прптпни, неутрпни); стекне ппјам п нуклеарним 
силама, радипактивнпсти и нуклеарнпј енергији 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ХЕМИЈА 

Циљеви допунска наставе су: Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били 

присутни на неким часовима, ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и 

вештина везаних за наставно градиво. Оријентационе теме са садржајима програма за осми разред:  

1. Метали, оксиди и хидроксиди. Неметали, оксиди и киселине. Соли. – правилно рукује лабораторијским посуёем, прибором и супстанцама, 

и показује одговоран однос према здрављу и животној средини; – изведе експеримент према датом упутству, табеларно и графички прикаже 

податке, формулише објашњења и изведе закључке; – наведе заступљеност метала и неметала, неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; – испита и опише физичка својства метала и неметала, и повеже их с њиховом практичном применом; – испита и опише 

хемијска својства метала и неметала, и објасни их на основу структуре атома и положаја елемената у Периодном систему; – напише формуле 

и именује оксиде, киселине, базе и соли; – испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база и соли, препозна на основу 

формуле или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и повеже њихова својства са практичном применом; – напише и 

тумачи једначине хемијских реакција метала и неметала; – изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену процентну заступљеност 

супстанци; 

2. Угљоводоници. Органска једињења са кисеоником. – разликује својства неорганских и органских супстанци и објашњава разлику на основу 

њихових структура; – препозна физичке и хемијске промене неорганских и органских супстанци у окружењу, и представи хемијске промене 

хемијским једначинама; – напише формуле и именује представнике класа органских једињења имајући у виду структурну изомерију; – 

разликује органске супстанце са аспекта чиста супстанца и смеша, величина молекула, структура, порекло и то повезује са њиховом улогом и 

применом; – налази потребне информације у различитим изворима користећи основну хемијску терминологију и симболику; – објашњава по 

чему се разликују чисте супстанце од смеша иилуструје то примерима; – објасни процес растварања супстанце и квантитативно значење 

растворљивости супстанце; – изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставомраствора – тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производа; 

3. Биолошки важна органска једињења. – опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост масти и уља, угљених хидрата, протеина 

и растворљивост витамина; – опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине; – објасни сапонификацију 

триацилглицерола и хидрогенизацију незасићених триацилглицерола, наведе производе хидролизе дисахарида и полисахарида и опише 

услове под којима долази до денатурације протеина; – наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и 

витамина у живим организмима и доведе их у везу са здрављем и правилном исхраном људи; 
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4. Заштита животне средине и зелене хемија. – рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу с ознакама опасности, упозорења и 

обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања производа и одлагању отпада; – наведе загаёујуће супстанце ваздуха, воде и 

земљишта и опише њихов утицај на животну средину; – критички процени последице људских активности које доводе до загаёивања воде, 

земљишта и ваздуха; – објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне средине. 

Напомена: У оквиру допунске наставе, осим предложених садржаја, а у зависности од потреба ученика, могу бити обраёене и неке друге теме 

ДОПУНСКА НАСТАВА: ИНФОРМАТИКА 

Допунски рад се организује за ученике који из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-

тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем  разумевања, 

препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

Зависно од утврёених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује 

допунски рад. Такоёе бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

 

Садржаји програма 
Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у  образовно-

васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извоёења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

У зависности од 

наставног предмета 

одреёује се садржај 

из редовног 

наставног плана који 

се проширују у 

складу са узрастом и 

интересовањима 

ученика  

- примењује претходно 

стечена знања;  

- уочава на примерима; 

- упореёује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове, чита, 

анализира, интерпретира, 

слуша, разговара, пише, 

прикупља материјал (са 

интернета), прави паное, 

уреёује кабинет, истражује, 

открива релације и 

изражава их, упореёује, 

уочава 

-Презентује наставне садржаје; 

- Подстиче на закључивање; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише  стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика аналитичко, 

синтетичко, индуктивно, дедуктивно 

мишљење 

-Наводи на размишљање  

-прилагоёава методе способностима 

ученика, поставља  проблем 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

демонстративни 

 

-описивање и именовање предмета; 

-изражавање припадности;  

-развијање културе усменог и 

писменог изражавања, 

истраживачког духа, проширивање 

знања, развијање стваралачког и 

критичког мишљења 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова допунске наставе по темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 4 

2. Саобраћај 8 

3. Техничка и дигитална писменост 14 

4. Ресурси и производња 8 

5. Конструкторско моделовање 4 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ : Усвајање и презентовање основног знања на задате теме . 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. В мире СМИ 

 2. Спорт и мы  

3. Путешествие по России 

Додатак 

 

- Сделать разницу между телевизором и кино и написать сочинение  

- Какой вид спорта любим и почему ? 

 -Любимый спортсмен 

 -Написать сочинение на эту тему.  

- Спросить и ответить какие летние приключения любишь  

-Уколико ученици нису довољно савладали градиво ,наставник ће дати додатна објашњења 
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8.19. ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

За додатни рад се опредељују даровити ученици натпросечних способности и посебних интересовања за наставу Српског језика и књижевности. 

Програм додатне наставе ствара се на основу плана и програма редовне наставе и у договору са ученицима, а заснива се на предвиёеним исходима 

и напредном нивоу образовних стандарда ученичких постигнућа. Подразумева проширивање знања из области граматике, правописа, ортоепије, 

језичке културе и књижевности. План рада додатне наставе усклаёен је са припремом ученика за Такмичење из српског језика и језичке културе и 

Такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада), а такоёе часови додатне наставе могу бити и могућност да ученици сами осмисле неке 

занимљиве садржаје и представе их на начин другачији од редовне наставе, што би подразумевало самосталан истраживачки рад, примену различитих 

метода и интерактивнији приступ. Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније 

облике и методе рада, првенствено оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика и омогућавају развој њихове креативности, 

логичког и критичког мишљења. Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже раду појединца или групе – упућује и 

усмерава, помаже да се доёе до правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији 

и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. Ангажоване ученике треба постепено уводити у све области којима се 

бави настава Српског језика и књижевности, треба их стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за градски и 

окружни ранг такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења Књижевна олимпијада) и треба их мотивисати за континуиран рад и у 

средњој школи. 
 

Годишњи фонд часова: 34 часова. 

 

САДРЖАЈИ 

ЧАСОВА 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 

БРОЈ ЧАСОВА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА 

ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Граматика (развој српског 

књижевног језика; 

дијалекти српског језика; 

граёење речи; садржаји 

фонетике, морфологије, 

синтаксе обраёени у 

претходним разредима)                       

12  

 

- Проблемско 

истраживање. 

- Индивидуални приступ. 

- Представљање језика као 

система са подсистемима. 

- Сарадничко учење. 

- Решавање недоумица на 

питањима које обухватају 

тестови са градског и 

окружног нивоа 

такмичења. 

- Самовредновање. 

 

- Провера ученичког 

знања кроз 

учествовање и 

остваривање 

резултата на 

такмичењима. 

 

Групни или 

индивидуални 

Дијалошка, 

стваралачки 

(продуктивни) 

вид 

монолошке 

методе,  

текстовна 

метода 

 

Одржава се 

континуирано 

током школске 

године, са 

појачањем 

интензитета у 

току припрема за 

такмичења из 

српског језика и 

језичке културе и 

такмичења из 

књижевности. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. The Present Continuous Tense 

2. The Present Simple Tense 

3. The Past Simple Tense 

4. The Past Continuous Tense 

5. The Present Perfect Tense 

6. The Past Perfect Tense 

7. The Future Continuous Tense 

8. Пореёењепридева 

9. Прилози 

10. Будуће време 

11. PassiveVoice 

12. Кондиционали 

13. Препозиционални и фразални глаголи 

14. Модални глаголи 

15. Индиректни говор 

16. Разлика измеёу британског енглеског и америчког енглеског 

17. PresentPerfect 

18. Граёење речи 

19. Вокабулар: 

 правила и закони 

 путовања 

 музичка индустрија 

 животиње 

 осећања 

 протести 

 спорт 

 време 

 боје 

 заштита животне средине 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: ИСТОРИЈА 

Циљ Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увоёења даровитих ученика у свет науке. 

Задаци ученици уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле 

развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних 

народа и држава. 

Садржаји: Други светски рат  Европска унија 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ГЕОГРАФИЈА 

Циљ  

  
Циљ додатне наставе географије јесте да ученици са већим интересовањем  прошире и продубе своја знања, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење, развију 

географску писменост и начин мишљења, свести и одговорност односа према свом завичају, држави, континенту и 

свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. Примарни 

циљ је припрема ученика за такмичење. 
Кораци реализације Идентификовање ученика који показују интересовање за предмет, извоёење додатне наставе, праћење ученика. 
Начин реализације 

(облици и методе рада) 

Диференцијација задатака 

Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи 

Временски оквир Током школске године 
Вредновање – начин оришћења 

резултата вредновања 

Усмена и писмена провера постигнућа ученика, воёење педагошке документације. 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈ: 
Физичко-географске одлике Србије 
 
 
 
 
Друштвено-географске одлике Србије 

-Увод у програмске садржаје 
-Географски преглед Србије – вежбање 
-Географски преглед Србије – тест 1. 

-Географски преглед Србије – тест 2. 
-Географски преглед Србије – тест 3. 

-Географски преглед Азије – вежбање 
-Обнављање градива петог и шестог разреда 
-Географски преглед Србије – тест 4. 
-Географски преглед Србије – тест 5. 

-Географски преглед Србије - вежбање 
-Географски преглед Србије – тест 6. 

-Школско такмичење осмог разреда 
-Припрема за Општинско такмичење 
-Анализа тестова са Општинског такмичења 
-Друштвене одлике Србије – вежбање 

-Друштвене одлике Србије – тест 7. 
-Привредне одлике Србије – вежбање 

-Привредне одлике Србије – тест 8. 
-Анализа рада додатне наставе 
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ДОДАТНА НАСТАВА: БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са часова биологије 

Задаци: Ученик треба да: 

-          стекне широко знање из биологије; 

-          брже напредује у складу са својим могућностима; 

-          развије способност за самостални рад и истраживачки рад; 

-          развије способност за решавање проблемских ситуација; 

-          развије интересовања и оспособи се за самообразовање; 

-          развије логичко, критичко и биолошко мишљење; 

-          развије биолошку и општу културу; 

-          развије личност и понашање у склaду са усвојеним и увежбаним знањима и вештинама. 

 

Кључне теме: Ћелијски метаболизам, Хомеостаза, Здрави стилови живота, Адолесценција, „Календар живота“, Теорија еволуције, Циклуси 

кружења супстанце, Капацитет средине, Глобалне промене, Инвазивне врсте 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: МАТЕМАТИКА 

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 
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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 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности у васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Звук 1 

Ученик самостално и спонтано утврёује 

феномен Доплеровог ефекта, проблем буке, 

поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и интернет 

и записује 

-индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о звуку и 

ултразвуку да би извео закључке и објаснио неке појаве 

у природи 

Светлосне појаве 4 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите светлосне појаве, мале објекте помоћу 

микроскопа, поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и интернет, 

решава проблеме везане за закон одбијања и 

преламања светлости 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о светлосним 

појавама, закону одбијања и преламања светлости, да би 

извео закључке и решио проблеме везане за закон 

одбијања светлости, сферна огледала, закон преламања 

светлости, тоталну рефлексију, сочива и оптичке 

инструменте и утврдио примену истих 

Електрично поље 3 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите облике електричних појава у животу, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и 

користи литературу и интернет, решава сложене 

рачунске задатке везане за закон одржања 

количине наелектрисања, Кулонов закон, рад у 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

електричним појавама, Кулоновом закону, раду 

У пољу и напону да би извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака (графичких и рачунских) 
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пољу и напон 

Електрична струја 4 

Ученик самостално и спонтано изводи огледе, 

поставља питања, изводи закључке, претражује 

и користи литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке везане за област 

електричне струје 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о Омовом 

закону, раду и снази електричне струје, Џуловом закону 

и Кирхофовим правилима да би извео закључке и дошао 

до решења сложених задатака (графичких и рачунских) 

и проблема везаних за горе наведено 

Магнетно поље 1 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите облике магнетних појава, поставља 

питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава сложене 

рачунске задатке 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о магнетним 

појавама, да би извео закључке и дошао до решења 

сложених задатака 

Електромагнетна 

индукција 
3 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите огледе , поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи литературу и 

интернет, решава сложене рачунске задатке 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о 

електромагнетној индукцији и Теслином трансформатору, 

да би извео закључке и решио проблеме везане за 

електромагнетну индукцију и утврдио примену Теслиног 

трансформатора 

Елементи атомске 

и нуклеарне 

физике 
2 

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите моделе атома, језгра, нуклеарних 

реакција и слично, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи литературу и 

интернет, решава проблеме везане за 

радиоактивно зрачење 

индивидуални рад -

групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена знања о структури 

атома и нуклеарним реакцијама, да би извео закључке и 

решио проблеме везане за радиоактивност 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: ХЕМИЈА 

желе да прошире своја знања из хемије. Оријентационе теме са садржајима програма за осми разред:  

1. Метали, оксиди и хидроксиди. Неметали, оксиди и киселине. Соли. – правилно рукује лабораторијским посуёем, прибором и супстанцама, 

и показује одговоран однос према здрављу и животној средини; – изведе експеримент према датом упутству, табеларно и графички прикаже 

податке, формулише објашњења и изведе закључке; – наведе заступљеност метала и неметала, неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; – испита и опише физичка својства метала и неметала, и повеже их с њиховом практичном применом; – испита и опише 

хемијска својства метала и неметала, и објасни их на основу структуре атома и положаја елемената у Периодном систему; – напише формуле 

и именује оксиде, киселине, базе и соли; – испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база и соли, препозна на основу 

формуле или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и повеже њихова својства са практичном применом; – напише и 
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тумачи једначине хемијских реакција метала и неметала; – изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену процентну заступљеност 

супстанци; 

2. Угљоводоници. Органска једињења са кисеоником.– напише формуле и именује представнике класа органских једињења имајући у виду 

структурну изомерију; – разликује органске супстанце са аспекта чиста супстанца и смеша, величина молекула, структура, порекло и то 

повезује са њиховом улогом и применом; – испита, опише и објасни физичка и хемијска својства представника класа органских једињења и 

повеже својства једињења са њиховом практичном применом; – објасни и хемијским једначинама представи хемијске промене 

карактеристичне за поједине класе органских једињења; 

3. Биолошки важна органска једињења. – опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост масти и уља, угљених хидрата, протеина 

и растворљивост витамина; – опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине; – објасни сапонификацију 

триацилглицерола и хидрогенизацију незасићених триацилглицерола, наведе производе хидролизе дисахарида и полисахарида и опише 

услове под којима долази до денатурације протеина; – наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и 

витамина у живим организмима и доведе их у везу са здрављем и правилном исхраном људи; 

4. Заштита животне средине и зелене хемија.  – рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу с ознакама опасности, упозорења 

и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања производа и одлагању отпада; – наведе загаёујуће супстанце ваздуха, воде 

и земљишта и опише њихов утицај на животну средину; – критички процени последице људских активности које доводе до загаёивања воде, 

земљишта и ваздуха; – објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне средине; 

Напомена: У оквиру додатне наставе, осим предложених садржаја, а у зависности од потреба ученика, могу бити обраёене и неке друге теме. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оријентациони број часова додатног радапо темама: 

Редни број и назив наставне теме Укупан број часова за наставну тему 

1. Животно и радно окружење 2 

2. Саобраћај 6 

3. Техничка и дигитална писменост 12 

4. Ресурси и производња 4 

5. Конструкторско моделовање 12 

 

ДОДАТНА НАСТАВА: РУСКИ ЈЕЗИК 

ТЕМА НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Сми и молодѐжь  

2. Спорт и мы  

3. Путешествие 

 

 

 

 

 

Додатак  

-Изношење личног става према медијима .  

-Изношење мишљења о рекламама . 

 -Изношење мишљења о ТВ емисијама и о улози телевизије , биоскопа и књижевности у 

животу младих . 

 -Савети за здраву исхрану и начин живота . - Разговор о врстама спорта/ фитнесу .  

- Размена мишљења о улози спорта у животу. -Представљање омиљеног спортисте . 

 -Разговор о плановима за распуст .  

-Распитивање о времену полетања и слетања авиона и пружање информација о томе .  

-Глаголи кретања са префиксима  

-Неодреёене заменице и прилози .  

-Преношење утисака о доживљајима са распуста .  

-Говорни чинови  

-Граматичке структуре 

- Технике усавршавања рецептивних и продуктивних говорних делатности. 
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ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА,  

СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
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 ОКВИР СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 9.
 

ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Концепт и сврха слободних наставних активности 
Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и 

Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће 

сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похаёати четири различита програма. Ученици и њихови родитељи се 

пре избора упознају са понуёеним програмима на часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. 

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех. 

Иако се за неке СНА може направити природна веза са одговарајућим обавезним предметима не треба их посматрати као неку врсту 

њиховог проширивања или продубљивања. У њиховом остваривању наставник се ослања на ученичка и школска и ваншколска знања и 

искуства. Програми СНА нису намењени само некој групи ученика као што су нпр. ученици који се спремају за такмичење или им је потребна 

додатна подршка у учењу. Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих 

меёупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим тога, подршка су професионалном развоју ученика 

који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања у контексту новог концепта средње школе у којој се полажу општа и 

стручна матура. И на краjу, мада не мање важно, СНА доприносе бољем упознавању ученика и њиховоj сарадњи, jер се остваруjу у групама 

састављеним од ученика из различитих одељења. 

Програми СНА садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, упутство за дидактичко-методичко остваривање и 

оцењивање ученика. Поред шест програма који су припремљени од стране Завода за унапреёивање образовања и васпитања и шест програма 

која су припремила стручна друштва, школа може ученицима да понуди и друге програме које је самостално припремила по истом моделу, 

као и програме изборних предмета који су реализовани до доношења новог плана и програма наставе и учења (нпр. Народна 

традиција и Шах). 

Програми СНА које је припремио Завод дати су у две групе. Прву чине програми намењени ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. У првој 

групи су Вежбањем до здравља, Животне вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна средина и Уметност. 

Стручна друштва су за ученике 5. и 6. разреда припремила Домаћинство, Цртање сликање и вајање, Чувари природе, Музиком кроз живот и 

Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7. и 8. разреда Филозофија са децом. 

 

Начин остваривања програма и улога наставника 
Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење 

путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. 
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Сваки појединачни програм СНА садржи дидактичко-методичко упутство које, заједно са овим општим упутством, даје комплетну 

слику о природи конкретног програма и његовом остваривању. 

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе 

случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, 

рад у групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим 

установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције... Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога 

наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим 

усмеравају, прате и вреднују. Уколико је потребно може се користити модификовано кратко предавање које држи наставник или ученик. 

Због природе програма и чињенице да се у сваком разреду похаёају другачије СНА увоёење ученика у тему је изузетно важно. 

Наставник треба кратко да представи сваку тему користећи разноврсне материјале које је унапред припремио/ла (филмови, слике, приче, 

новински текстови...), а који имају функцију мотивисања ученика. Избор подстицаја треба да одговара не само теми већ и узрасту ученика. 

Добар уводни материјал се препознаје по томе што је код ученика изазвао радозналост, потребу да о томе разговарају, постављају питања, 

истражују, предлажу... 

Концепт СНА не базира се на коришћењу уџбеника који су посебно за њих припремљени. Напротив, ученици се подстичу да користе 

што различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. Циљ је јачати ученике да се ослањају на сопствене снаге, да 

развијају компетенције за рад са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан 

извор информација, треба их охрабривати да користе и друге изворе као што су књиге, старе фотографије, интервју и др. 

 

Праћење, вредновање и оцењивање 
У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7), СНА се описно оцењују (истиче се, добар и задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. То подразумева да 

наставник континуирано прати активности ученика и њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција. 

Имајући у виду концепт програма СНА, исходе и компетенције које треба остварити, односно развити, процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа остварује се на различите начине. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. 

Наставници могу да припреме материјале које ће користити за процењивање знања, вештина, ставова, пре и након обраде неке тематске 

целине ради објективности утврёивања ученичког напретка. Могу се користити и презентације ученика, продукти њиховог рада, писање есеја 

или резултати на тематским квизовима. 

Током школске године наставник пратити и вреднује и друге показатеље напретка као што су нпр. начин на који ученик учествује у 

активностима, како прикупља податке, како брани своје ставове. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност 

да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе 

закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такоёе, наставник прати и вреднује 

како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. 
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ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ  

Разред 

ЈЕ ПРИПРЕМИО  

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 СУ ПРИПРЕМИЛА  

СТРУЧНА ДРУШТВА 

5-6 

1. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

3. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

4. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

5. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

6. МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

7. САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ  5 

7. САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ  6 

7-8 

1. МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

2. УМЕТНОСТ 

3. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

4. ДОМАЋИНСТВО 

5.ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 
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9.1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ  

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 16 

Недељно: 1 ОСТАЛО 20 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И 

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 
6 9 15 

2.  
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
10 11 21 

 

Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му 

омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини 

и понаша се у складу са културом безбедности.  
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ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Одговоран однос према 

здрављу 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

– на одговоран начин брине о себи и околини и помаже другима у невољи; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација од значаја за сналажење у 

свакодневним и ванредним животним ситуацијама; 

– критички промишља и доноси одлуке уважавајући контекст ситуације, процену 

последица и најбољи интерес за себе, друге и околину; 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања, са пажњом слуша саговорника и 

комуницира са другима на конструктиван начин; 

– сараёује са члановима групе којој припада и одупре се притиску групе на асертиван 

начин; 

– организује своје свакодневне активности на продуктиван начин; 

– препозна опасности и адекватно реагује; 

– разликује ризично од превентивног и безбедног поступања пре, током и након 

елементарне непогоде; 

– тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и поступа у складу са упутствима 

надлежних служби; 

– процени сопствене могућности и ограничења у решавању проблема и потражи 

одговарајућу помоћ кад процени да ситуација превазилази његове могућности; 

– повезује информације од релевантних институција са потенцијалним ризицима и 

правилним реаговањем у кризним ситуацијама; 

– образложи значај солидарности са људима у невољи; 

– аргументује значај културе безбедности и пружања прве помоћи; 

– искаже афирмативни став о људима који су активисти Црвеног крста; 

– наведе које надлежан за одреёене ванредне ситуације и симулира позив хитним 

службама; 

– доведе у везу заштиту животне средине са климатским променама и културом 

безбедности; 

– разликује безбедно, небезбедно и ризично понашање у саобраћају и примењује мере 

заштите приликом вожње различитим превозним средствима; 

– наброји правила којих се треба придржавати у комуникацији током несреће, наведе 

садржај торбе за случај несреће, поступа према плану евакуације и комуникације; 

– наброји и објасни мере за ублажавање и смањења ризика од земљотреса, пожара, 

поплава и екстремних метеоролошких услова; 

– разликује безбедна од небезбедних купалишта, објасни улогу спасиоца, поступа у 

складу са правилима понашања на купалиштима и демонстрира поступак самопомоћи 

у случају грча мишића у води; 

– наведе принципе и демонстрира пружање прве помоћи на изабраном примеру. 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И 

ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 
Вештине критичког мишљења, решавања проблема, 

доношења одлука. 

Организационе вештине и вештине управљања 

временом. 

Социо-емоционалне вештине: сарадња, комуникација, 

асертивност, решавање сукоба, препознавање 

сопствених и туёих емоција, превазилажење стреса. 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Култура безбедности и надлежности за смањење 

ризика од катастрофа. 

Климатске промене и заштита животне средине у 

контексту културе безбедности. 

Општа безбедност: безбедност у саобраћају; знаци 

опасности и упозорења (зрачење, биолошка опасност, 

ЕОС – експлозивни остаци рата, запаљиво, хемиjски 

производи). 

План комуникације и евакуације у случају несреће. 

Елементарне непогоде: пожари, земљотреси, поплаве, 

екстремни метеоролошки услови. 

Безбедност на води. 

Прва помоћ. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности Животне вештине, као и друге СНА, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и 

меёупредметних компетенција са фокусом на припрему ученика за изазове свакодневног живота. Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се 

односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Животне вештине. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм садржи две тематске целине. Прва се односи на вештине које Светска здравствена организација идентификује као неопходне за успешан и здрав живот и 

које имају велику примену у различитим животним ситуацијама од области школовања, света рада до живота у заједници и успостављања односа са другим људима. 

Друга тема се односи на вештине које долазе до изражаја у ванредним животним ситуацијама као што су поплаве, пожари, екстремни климатски услови или саобраћајне 

незгоде. Фокус ове теме је изградња културе безбедности. 

Свака тема се обраёује у току једног полугодишта с тим што наставник има слободу да унутар њих планира на који начин и са колико часова ће поједине кључне 

појмове садржаја обраёивати. Дубину и ширину обраде неког садржаја превасходно одреёују исходи дати у програму, као и узраст ученика. Имајући у виду фонд часова, 

да би се достигли очекивани исходи, предност добијају материјали и активности који омогућавају да се истовремено ради на више кључних појмова. То је могуће не само 

за садржаје унутар једне теме већ се могу правити везе и измеёу тема, нпр. када се у обради садржаја који се односи на пожар од ученика тражи да користе вештине 

критичког мишљења, решавања проблема, доношења одлука, комуникације, сарадње, превазилажење стреса, што је садржај прве теме. 

Овако конципиран програм одговор је на процену да данашњим ученицима и поред бројних предмета које изучавају у основној школи недостају још нека знања и 

посебно неке вештине за успешан свакодневни живот препун изазова и опасности. Наравно, припрема за живот великим делом припада породичном васпитању, али то не 

ослобаёа школу одговорности да јача ученике у том смислу. 

Да би се планирани исходи остварили, важан је не само садржај, већ и начин на који се он обраёује. Зато рад са ученицима треба да буде разноврстан, подстицајан и 

да се ослања на школско и ваншколско искуство ученика. Могућности су велике од модификованих мини предавања које могу држати и наставници и ученици, преко 

различитих презентација, демонстрација, симулација, до играња улога, студије случаја, трибина, посете одговарајућим установама и гостовање стручњака. 

Садржаји из програма могу се довести у везу са оним што су ученици учили или уче у другим предметима и изборним програмима. Та веза најизраженија је са 

програмима Географије у петом разреду, где постоје садржаји који се односе на земљотресе, поплаве и климатске услове; Физичког и здравственог васпитања у којем се 

налазе садржаји о значају развоја физичких способности за сналажење у ванредним ситуацијама (земљотрес, пожари, поплаве), пружању прве помоћи и планирању 

дневних активности; Биологије у шестом разреду где постоји садржај који се односи на прву помоћ и понашање у складу са климатским параметрима; Технике и 

технологије где је безбедност саобраћаја једна од тема. Осим тога, постоје књижевна дела која су предвиёена програмом Српског језика, а могу помоћи у разумевању 

понашања човека у различитим животним ситуацијама (нпр. последице погрешних одлука, проблеми у комуникацији, понашање човека у стресу). Овај програм се 

одлично надовезује на програм Грађанског васпитања у првом циклусу јер се у трећем разреду обраёује тематска целина Снага узајамне помоћи чији су кључни појмови 

солидарност, волонтирање, Црвени крст. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 

У оквиру ове теме садржаји су подељени у три целине. Прва се односи на групу вештина које би се могле назвати когнитивне, другу групу чине организационе, а 

трећу социјално-емоционалне. Ова подела је програмски неопходна, иако у свакодневном животу све те вештине су меёусобно повезане и здружено одреёују наше 

понашање и ефекте које изазивају. Зато већ у процесу увоёења у тему треба изабрати примере на којима ће ученици сагледати сложеност различитих животних ситуација 

и неопходност коришћења различитих вештина да би се постигао жељени циљ као што су сагледавање ствари из различите перспективе, процена последица одлука, 
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разликовање битног од мање битног, или хитног од мање хитног, планирање... У пракси су се показале као врло ефикасне вежбе где се користи техника студије случаја и 

то баш оних негативних где је особа донела погрешне одлуке, није критички промишљала нити планирала, није имала увид у сопствене приоритете, није препознала 

сопствене и туёе емоције... Да би дошли до правилног увида ученике треба „водити” кроз пример помоћу низа питања, што је уједно и почетак рада на критичком 

мишљењу. 

Критичко мишљење је окосница прве групе вештина у оквиру ове теме. То је неопходна вештина јер живимо у цивилизацији коју карактерише хиперпродукција 

информација што често делује ометајуће на процес мишљења, решавања проблема, доношење одлука. Зато је важно да ученици разликују чињенице од претпоставки и 

неистина, односно да се питају да ли је нешто тачно или не, ко доноси те информације и како их аргументује, да ли постоје и другачије перспективе и да буду осетљиви на 

нелогичности, недостатак доказа и манипулацију. Када хоћемо да развијемо критичко мишљење код ученика, ми заправо желимо да они размишљају својом главом и да 

долазе самостално до закључака на основу проверених података, да посматрају ствари из различитих перспектива уважавајући контекст, да имају увид у однос део-

целина, да доводе у везу узрок и последицу и да имају увид у ток сопственог мишљења. У току рада на овом садржају ученицима треба да буде јасна разлика измеёу 

критичког мишљења и критицизма. 

Најмоћнији начин за развој критичког мишљења код ученика јесте постављати им питања, неговати атмосферу у којој се одговори могу слободно дати, без 

квалификације и захтевати од њих да нешто бране или нападају (техника за и против). Ево неких питања које наставник може поставити ученицима: Зашто то мислиш? 

Ако би се … догодило, како би…то било? Можеш ли то да објасниш? Дај ми пример за то. Како то можемо да докажемо? Како си дошао/ла до тог закључка? Ко то тврди 

и на основу чега? Како то изгледа посматрано из другог угла? Само ових неколико питања довољно је за анализу информација које су доступне у медијима и на 

друштвеним мрежама што ће показати ученицима колико има нетачности, произвољности и манипулације подацима којима смо изложени. 

Вештина критичког мишљења је директно повезана са вештином решавања проблема. Ученици на узрасту од 11 до 13 година често бивају заведени појавним 

аспектом неке ситуације и не успевају да препознају шта је главни проблем, шта је ту битно, хитно па самим тим умањују могућност да га на прави начин реше. Зато треба 

користити вежбе за препознавање проблема. Наставник треба да изабере ситуацију у којој је проблем близак ученицима, нпр. туча ученика у дворишту школе. То је 

погодан пример јер се може посматрати из различитих перспектива (ученика, дежурног наставника, одељенског старешине, родитеља), што има више могућности за 

решавање и што је најважније има више нивоа проблема (однос према дежурном наставнику, меёусобни однос ученика, поштовање правила понашања...). Више о 

критичком мишљењу и решавању проблема може се наћи на сајту https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/. 

Доношење одлука је, такоёе, вештина потребна свакодневно, у различитим животним ситуацијама, али је посебно важна у оним где доношење одлука има велике и 

дугорочне последице, као што су нпр. одабир средње школе. И ова вештина директно је повезана са критичким мишљењем и решавањем проблема. Са ученицима треба 

организовати активности које ће им помоћи да разумеју тај процес, на који начин се одлуке доносе, кроз које фазе се пролази, које су препреке доношењу одлука и како не 

треба доносити одлуке. Више о томе може се наћи на сајту https://poslovi.infostud.com/saveti/Donosenje-odluka-Kako-izabrati-najbolju-mogucnost/223. 

Организационе вештине се природно надовезују на претходне кључне појмове садржаја и имају врло широку примену у свему што ученик тренутно ради као и шта 

ће радити у будућности. Добро развијену ову вештину препознајемо по томе што особа: систематично прикупља, класификује и чува потребне информације; одреёује 

приоритете у раду; ефикасно управља временом; поштује рокове; планира (краткорочно и дугорочно) свој рад; поштује процедуре; има иницијативу у решавању 

проблема; уредно води евиденцију о свом раду. 

Постоје велике могућности да се са ученицима ради на развијању организационих вештина. За те потребе могу се користити духовите мини лекције из књиге 

Јасминке Петровић и Ане Пешикан „Све о (не)учењу: Како постати и остати глуп (у 39 лекција)”. Ту се могу наћи примери о томе како планирати учење на часу и код 

куће, у које време и на ком месту, како комбиновати различите садржаје, повезивати градиво, лакше запамтити, водити рачуна о потребном материјалу и условима за рад, 

уклонити могуће ометаче, како распоредити учење, од чега почети... 

Како ученици не би дошли до погрешног закључка да су организационе вештине важне само за учење, треба вежбати и на примерима из других сегмената њиховог 

живота. У наставку је дат пример једне такве вежбе. 
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Наставник чита текст „Ученици 8. разреда једне основне школе желели су да последњи наставни дан обележе журком у дворишту школе. Група осмака је средином 

маја анкетирала ученике 8. разреда и након што су утврдили број заинтересованих и на који начин желе да обележе тај дан (уз музику коју би пуштао ди-џеј), саопштили 

су своју идеју одељенским старешинама. Када су са старешинама утврдили правила понашања на том догаёају (која су се односила на одржавање реда и удаљавање оних 

који тај ред ремете, као и на забрану употребе алкохола и пиротехнике), представници осмака су, са својим одељенским старешинама, заказали разговор са директором 

школе ради добијања дозволе за организацију једног таквог догаёаја. Директор је, након што су му представили своју иницијативу, дозволио да се догаёај организује у 

време када нема наставе и у присуству одељенских старешина. Од ученика је очекивао да му до следеће недеље саопште термин када ће журка почети и завршити се, који 

број ученика ће бити присутан, ко ће бити задужен за музику, а ко за одржавање реда. Пошто су испоштовали све услове, журка у дворишту школе одржана је у 

предвиёеном термину у лепом расположењу и без икаквих проблема”. Након читања текста наставник поставља ученицима питања како би дошли до увида који су 

кључни елементи организације оваквог великог догаёаја. Могућа питања су: Када су ученици почели са организацијом журке? Које су информације ученици прикупили 

пре него што су добили дозволу за организацију журке? О којим приоритетима су морали да воде рачуна да би организовали журку?  Која су задужења морали да 

планирају и којих правила понашања и процедура да се придржавају? Да ли је осмацима било свеједно када ће се журка одржати? Да ли су испоштовали рокове које им је 

дао директор и која су сами одредили? Шта су биле њихове могућности, а шта ограничења? Коме су се све ученици обратили да би журка била одобрена и одржана? 

Након разговора ученици се деле у групе где ће свака од њих добити неки посао који треба да обави. Задатак група је да направе план рада у којем ће навести које 

информације је потребно прикупити, коме ће се обратити, којих приоритета ће се држати, како процењују сопствене могућности и ограничења, каква ће им бити динамика 

рада и рокови, који ресурси су им потребни (материјални и људски) и како ће до њих доћи, какву ће поделу рада направити, како  ће водити евиденцију. Као помоћ у раду 

наставник може да направи неку врсту формулара са кључним елементима организације посла и управљања временом који ће бити „водич” ученицима у овој вежби. 

Ради повезивања организационих са вештинама критичког мишљења, доношења одлука и решавања проблема, добродошле су и вежбе за препознавање приоритета 

(шта ја заиста желим, које су моје потребе у вези са тим, шта осећам...), и за сагледавање сопствених јаких и слабих страна у конкретној ситуацији (SWOT анализа). За 

узраст ученика петог и шестог разреда прикладно је такву вежбу радити на задату тему као што су како до бољих оцена или како постићи боље резултате у спорту, 

музичкој школи и сл. Више о томе може се наћи на https://poslovi.infostud.com/saveti/Kako-da-prepoznate-prioritete-i-planirate-u-skladu-sa-njima/361. 

Трећи кључни појам садржаја у првој теми односи се на социо-емоционалне вештине, које заједно са когнитивним и организационим вештинама значајно доприносе 

да особа буде успешна и задовољна. Школа и породица су место интензивне социјалне и емоционалне интеракције и самим тим велики „простор” за настанак конфликата 

и изложености притисцима. Зато Светска здравствена организација велику пажњу поклања развоју социјалних вештина, пре свега комуникацији, решавању конфликата, 

затим управљању емоцијама и превазилажењу стреса. 

Рад на овим вештинама захтева већи опрез него што је то случај код когнитивних и организационих, те треба избегавати вежбе где би се ученици могли осетити 

неугодно или угрожено. За те потребе погодне су драмске радионице јер се реализују у као да ситуацијама. 

Са ученицима треба радити на препознавању сопствених и туёи осећања и вези која постоји са решавањем проблема и доношењем одлука. Ради сагледавања 

ситуације из другог угла и разумевања туёих осећања може се користити радионица из књиге „Учионице добре воље” по имену „Кад станем у туёе ципеле”. 

Рад на вештини комуницирања пружа велике могућности и ученици обично у њима радо учествују. Као подстицај за разговор може се користити неки од бројних 

клипова. За узраст ученика у 5. и 6. разреду посебно је погодан анимирани филм „Мост” доступан на линку 

https://www.youtube.com/watch?v=P1900TBJ7q8&index=13&list=PLcp-zjbR-kZ7a5WU63KCheDY8234SUPgr&t=0s . Очекивани исход рада је да ученици разликују 

конструктивну комуникацију од оне која то није и да повезују настанак и разрешење конфликта са начином на који се комуницира. Код конфликата може се радити на тзв. 

неутралним али и личним уколико постоје ученици који су спремни да то поделе са групом. Све активности треба да воде унапреёивању вештине ученика да активно 

слушају и да бирају речи које користе у комуникацији. За те потребе погодна је радионица „Како нас други слушају” или „Може ли се сукоб решити” из „Учионице добре 

воље” као и спот МУП-а РС „Бирај речи хејт спречи” који је доступан на следећем линку https://www.youtube.com/watch?v=eHW23wa7Sgc 

У оквиру овог кључног појма ученици треба да се упознају, на основном нивоу, шта је асертивност и како се одупрети притиску, посебно вршњака. Није потребно да 

ученици користе реч асертивност али је потребно да имају вештину да се боре за своја права и интересе на начин који друге не угрожава. У циљу освешћивања механизма 
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путем којих окружење, нарочито вршњачка група, утичу на појединце и њихово понашање може се реализовати и радионица, такоёе из „Учионице добре воље”, под 

називом „Наговорили су ме...”. 

По свом садржају поред наведених књига погодне су и следеће: Мој планер личног развоја – ПланУМ, А. Шаровић Атанасовски; Од сутра не одуговлачим! (Али 

стварно!), П. Еспеланд, Е. Вердик; Твој дан без стреса, Х. Бекер; Конфликти и шта са њима, Д. Плут, Љ. Маринковић. 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

За увоёење ученика у тему треба користити материјале који на реалистичан начин приказују колико су неке ситуације опасне. Треба комбиновати материјале који 

говоре о локалним, регионалним и глобалним догаёајима. Наставник их може наћи на платформи Црвеног крста Србије www.sigurnijeskoleivrtici.rs 

http://p531995.mittwaldserver.info и на сајту Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/. Након тога ученицима 

треба обезбедити да искажу своје мисли и осећања у вези са оним што су видели. Уколико меёу ученицима има оних који су нешто од тога и лично доживели (нпр. 

поплава, пожар), а желе то да поделе са групом, треба их укључити у активност водећи рачуна да то не буде за њих непријатно. 

У оквиру ове тематске целине садржаји су дати у седам кључних појмова. Почиње се са појмом култура безбедности и ко о томе треба да брине у складу са изјавом 

коју је дао Нелсон Мендела. Он је рекао да се сигурност и безбедност не дешавају сами од себе, већ су резултат колективног одговора и друштвеног улагања. Катастрофе, 

односно елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, не можемо увек да предвидимо и могу нас задесити било када, било где. Несреће не погаёају на исти 

начин све средине, али оно што је заједничко за све несреће јесте да старији и деца представљају посебно осетљиве групе. Истраживања у свету су показала да научени 

правилни поступци којих треба да се придржавамо у ситуацијама избијања неке елементарне непогоде представљају разлику измеёу живота и смрти. Зато је јако битно да 

у најранијем добу почнемо да стичемо знања и вештине за правилно превентивно и реактивно понашање пре, током и након различитих елементарних непогода и других 

опасности, које нам остају за цео живот. Активности треба да буду усмерене на усвајање знања и развој вештина о безбедносним поступањима, као и да емотивно јачају 

ученике да буду присебни у таквим ситуацијама и спремни да примене стечена знања и вештине. 

Поред стицања знања и развоја вештина код ученика који похаёају ову слободну наставну активност могуће је као резултат рада на часовима припремити неке 

материјале који ће допринети подизању културе безбедности школе, као што су нпр. прављење информативног кутка за смањење ризика од катастрофа где би били 

постери или презентације о правилима понашања током различитих елементарних непогода, списак телефона хитних служби и сл.  

За рад на првом кључном појму садржаја ове теме може се користити филм ,,Наш свет, наши изазови” https://www.youtube.com/watch?v=zhYMCs6TqQE који 

приказује изазове са којима се данашњи свет суочава (климатске промене, елементарне непогоде). Циљ је да ученици разумеју зашто је битно да сваки граёанин поседује 

вештине за деловање пре, током и након што се несрећа догоди и да науче које институције и организације служе граёанима у заштити безбедности (Ватрогасци спасиоци, 

Полиција, Војска, Црвени крст, Цивилна заштита и друга удружења и организације од интереса за заштиту и спасавање). У циљу препознавања снага система за смањење 

ризика од катастрофа у Републици Србији, како је званичан израз за њих, наставник може упутити ученике да на свом локалу истраже (рад у паровима или малој групи) 

где се налазе те службе, које послове обављају, односно за шта су надлежне, колико људи запошљавају, какву опрему користе и сл. Осим тога, може се организовати 

гостовање особе која брине о безбедности граёана или реализовати радионица ,,Нацртај/направи свој грб” која се налази у Националном каталогу ресурса за сигурније 

школе и вртиће који је припремљен од стране Црвеног крста Србије. Када ученици буду овладали основним знањима о култури безбедности и снагама система за смањење 

ризика од катастрофа може се спровести још једна активност. Ученици могу направити неколико питања из те области помоћу којих би утврдили колико њихови 

родитељи о томе знају. 

Други кључни појам садржаја односи се на заштиту животне средине и климатске промене. Многе катастрофе (пожари, поплаве, зрачење, екстремни метеоролошки 

услови...), директно произилазе из лошег односа човека према животној средини. У раду са ученицима може се користити анимирани филм МАN доступан на линку 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU, или неки други филм о климатским променама и њеним последицама на човечанство. После гледања таквих филмова 

обавезно је са ученицима разговарати како они виде проблем и, што је још важније, како виде решење. У току разговора упознати ученике са прогнозама научника у вези 

са климатским променама, пружити им конкретне податке и њихов извор. Позвати се на оно што ученици већ знају о овом проблему, што су учили у другим предметима, 

што су сазнали из медија. 



776 

У циљу подстицања ученика на акцију за смањење климатских промена и заштиту животне средине наставник може реализовати радионицу ,,Заштити свет” која је 

намењена и за старије основце, а припремљена је од стране Црвеног крста Србије и налази се у Националном каталогу ресурса за сигурније школе и вртиће. Такоёе, може 

се успоставити сарадња са локалним предузећем које је одговорно за одвожење отпада, постављање или прављење канти за рециклажу или разврставање отпада. Ученици 

треба да се упознају како раде таква предузећа, које проблеме имају и у ком правцу очекују да ће се питање отпада, кога је све више, решити. Ради јачања личне 

одговорности могу се направити чек листе ствари којих ученици треба да се придржавају како би дали допринос смањењу последица климатских промена. Чек листе 

требало би проверавати периодично како би се утврдило у којој мери се ученици придржавају правила. 

Трећи кључни појам садржаја односи се на општу безбедност, која обухвата правилно поступање у свакодневним активностима, при учествовању у саобраћају, при 

позивању хитних служби, кад се уоче основни знаци опасности који обавештавају или упозоравају на одреёену опасност (хемијска опасност, биолошка опасност, опасност 

од пожара, запаљива материја, експлозивни остаци рата – ЕОР). У оквиру овог садржаја ученици треба да овладају комуникацијом са хитним службама јер није довољно 

само знати кога треба позвати, већ тој служби треба дати што више релевантних информација како би могле ефикасно да делују. Табела испод погодна је за рад са 

ученицима посебно при коришћењу технике играње улога. 

Пре позива хитне службе требало би да: Када позовеш хитну службу треба да се: 

– процениш место незгоде; 

– осигураш сопствену безбедност и безбедност осталих присутних; 

– процениш стање унесрећених и утврдиш да ли је некоме живот озбиљно угрожен; 

– провериш да ли је особа свесна, да ли дише, да ли јако крвари, да ли сме да се помера; 

– пружиш мере неодложне помоћи; 

– ослободиш дисајне путеве, примениш мере оживљавања, зауставиш крварење. 

– представиш и кажеш: 

– шта се догодило; 

– када се догодило; 

– каква врста несреће се десила; 

– колико је људи повреёено, њихове повреде и предузете мере; 

– колико је људи угрожено; 

– где се несрећа десила; 

– да ли опасност и даље постоји: 

– оставиш контакт телефон 

– сачекаш оператера да ти каже како даље да поступаш. 

Следећи кључни појам садржаја односи се на план комуникације и евакуације. План евакуације чланова домаћинства или заједнице помоћи ће сваком члану 

домаћинства/заједнице да се евакуише из свог дома у ситуацијама које то захтевају на најсигурнији начин и што је брже могуће. Планом евакуације су унапред 

дефинисани путеви кретања и коначно зборно место, односно место које је безбедно за прикупљање свих евакуисаних. План комуникације у случају несреће служи за 

олакшавање комуникације и одржавање контакта са члановима домаћинства, као и прослеёивање битних информација. Добар план комуникације помоћи ће нам да 

смањимо панику, ризик и потенцијалне последице несреће. У раду на овом садржају могу послужити примери где је паника људи довела до смртних исхода. Да би 

ученици схватили како се такве ситуације предупреёују, заједно са наставником могу да припреме нацрт плана евакуације и комуникације из учионице до безбедног 

места, увежбају евакуацију ученика из школе, наведу садржај торбе у случају несреће. Може се користити анимирани филм на енглеском језику који ће ученици уз малу 

помоћ наставника лако пратити а доступан је на сајту https://www.youtube.com/watch?v=UmiGvOha7As. 

Више о припреми породичног плана реаговања у случају несреће може се наћи на сајтовима https://www.youtube.com/watch?v=kE3XAwR412I и 

https://www.youtube.com/watch?v=hs2prs9xVk8 . 

Осим тога, наставник може реализовати са ученицима неке од радионица (Направи свој план, Спреман/на за покрет, Сви за једног, један за све) које се, такоёе, 

налазе у Националном каталогу ресурса за сигурније школе и вртиће. 

Следећи кључни појам садржаја односи се на елементарне непогоде и то на пожар, земљотрес, поплаву и екстремне метеоролошке услове. Ови садржаји су, у односу 

на претходне, ближи ученицима, јер су неки од њих, или од чланова њихових породица, имали и лична искуства. Меёутим, то не значи да знају како се треба правилно 

понашати у таквим ситуацијама, те је, поред стицања знања, важно радити на развоју вештина. 
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Што се тиче земљотреса, ученици треба да овладају правилима понашања и проналажењем безбедног места. У раду се може користити радионица ,,Сигурна места у 

затвореном простору/школи/вртићу”, која се налази у Националном каталогу ресурса за сигурније школе и вртиће. Ученицима се може препоручити, уколико желе, да 

погледају неки од филмова са тематиком земљотреса и да на часу размене утиске. 

За увоёење ученика у садржај који се односи на пожар, наставник може користити различите материјале (слике, филмове, новинске чланке, статистичке податке о 

пожарима у свету и нашој земљи...), а може организовати гостовање ватрогасаца или посету најближој ватрогасној станици. Ученицима би био интересантан и разговор са 

особом која је имала лично искуство са пожаром и жели да га подели са другима. У Националном каталогу ресурса за сигурније школе и вртиће налази се пригодна 

радионица ,,Пожарни троугао”. Ученици треба да буду упознати са карактеристикама пожара на отвореном и у кући, као и са правилним начином понашања у таквим 

ситуацијама. Више о шумским пожарима налази се на сајту https://www.youtube.com/watch?v=_bNLtjHG9dM. 

Рад на поплавама може започети снимком бујичних поплава у источној Србији, доступном на сајту https:// HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=T5fWhc-

adVk" HYPERLINK који никога неће оставити равнодушним. Затим се може реализовати радионица ,,Ударне вести” која се налази у Националном каталогу ресурса за 

сигурније школе и вртиће. Као и код других елементарних непогода, ученици треба да буду упознати са корацима којих се треба придржавати у случају најаве поплаве и у 

случају поплаве. За те потребе може се користити анимирани филм доступан на сајту https://www.youtube.com/watch?v=43M5mZuzHF8. Уколико је у средини где живе 

ученици било скоро поплава, може се одвојити време за размену искустава и анализу погрешних реакција и њихових последица. 

Кључни појам садржаја који се односи на екстремне метеоролошке услове ученицима се лако може приближити навоёењем неких података на глобалном, 

регионалном и локалном нивоу. Могу се пронаћи атрактивне приче и занимљивости, као што је она да је у средњовековној Европи, због муња, једно од најопаснијих 

„занимања” било звонар у цркви. Само у Француској су од 1753. године до 1786. године громови 386 пута ударили у црквене торњеве, при чему су настрадала 103 

звонара, због чега је законом било забрањено оглашавање црквених звона у току грмљавине. Уз причу може се користити приказ муња у реалном времену на сајту 

https://euweather.eu/radar.php?en Интересантан је и податак да је највећи град пао у Бангладешу 1986. године. Тежина појединих ледених кугли била је чак 13,6 килограма. 

Приликом ове непогоде погинуло је пет људи, а повреёено око 225. Наставник треба да се потруди да пронаёе оно што је у тој средини релевантан податак у вези 

елементарних непогода. Нпр. о снежним наносима на коридору 10 у Србији 2014. године ученици могу да погледају на сајту  

https://www.youtube.com/watch?v=hYFPfvFiOcM, 

 а о активностима Црвеног крста у спашавању људи из сметова на  

https://www.youtube.com/watch?v=Xo5YHa0VqNw. 

Безбедност на води је добила место у овој теми зато што још увек велики број људи страда утапањем. Процене су да се годишње у свету утопи око 320.000 људи. 

Република Србија спада у земље са просечним бројем утапања током године, али су то такоёе велике непотребне жртве. За увоёење  у појам могу се користити материјали 

доступни на линковима: https://www.youtube.com/watch?v=HesWX4CAWnY и https://www.youtube.com/watch?v=B3Vmu-iaub0 где је приказана активност Црвеног крста 

Србије у области спасилаштва на води. Наставник може реализовати и радионицу ,,Правила понашања на купалишту” која се налази у Националном каталогу ресурса за 

сигурније школе и вртиће. У раду на овом садржају највише треба користити примере из локалне средине где ученици живе са фокусом на разликовање безбедних и 

небезбедних купалишта, разумевање улоге спасиоца и упознавање са начинима пружања самопомоћи у ситуацијама грча мишића. Посебну пажњу треба посветити 

разговору о распрострањеном убеёењу да добри пливачи не могу доћи у ситуацији да буду у опасности на води, што није тачно.  

Рад на овој теми природно се завршава садржајем који се односи на Прву помоћ. Циљ је развој позитивног става према пружању помоћи људима у невољи, стицање 

знања о основним принципима прве помоћи, о основним средствима за пружање прве помоћи као и овладавање неким основним вештинама примерено узрасту ученика и 

броју часова који се могу одвојити за вежбање. У Националном каталогу наставник може наћи радионице и за овај кључни појам. У раду на овом садржају треба се 

ослањати на знања о граёи и функцији људског организма која су ученици стекли из биологије. Уз прву помоћ повезују се појмови самопомоћи и узајамне помоћи. 

Ученици треба да се упознaју на који начин могу постати волонтери Црвеног крста и учествовати у пружању Прве помоћи, као и такмичити се. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како предвиёаjу последице, како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како 

комуницираjу. У складу са исходима, тамо где се очекуjе знање или нека вештина прикладно jе да се то провери у форми квиза, улазних и излазних тестова, презентациjе, 

писања есеjа и др. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава 

описно (истиче се, добар и задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 
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9.2. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 22 

Недељно: 1 ОСТАЛО 14 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА 5 3 8 

2.  
ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА 

МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
4 2 6 

3.  ОГЛАШАВАЊЕ 4 3 7 

4.  
МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ 

ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И 

ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

9 6 15 

 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању 

способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и 

социјални развој у савременом медијацентричном окружењу.  



780 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

– идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији 

– публика (корисници); 

– разликује традиционалне и нове медије поредећи начине 

пласирања порука; 

– упореди основне особености различитих медија и изводи 

закључке о функцијама медија; 

– опише и анализира своје медијске навике; 

– разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их 

као конструкте стварности; 

– деконструише једноставније примере медијских порука; 

– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 

– критички вреднује оглашавање у различитим медијским 

садржајима и препознаје профит као основни циљ; 

– наводи примере манипулације у медијским садржајима којима 

се подстичу куповина и потрошња, одреёена осећања, вредности 

и ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних дигиталних 

платформи; 

– идентификује недостатке и предности мобилног телефона као 

уреёаја за комуницирање, информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на 

мрежи” и агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере информација са 

интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане 

и непоуздане; 

– препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама. 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и нови 

медији (интернет). 

Улога и место медија у савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ 

ПОРУКЕ 
Медијски садржаји као конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 
Комерцијални медијски садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене поруке намењене пласирању одреёених идеја, садржаја и 

животних стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, вредности и понашање 

публике – куповину и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност информација на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 

Вредновање и селекција доступних информација. 

Персонализована претрага на Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 

 
УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности Медијска писменост доприноси остваривању општих исхода другог циклуса образовања и васпитања, као и развоју кључних 

и меёупредметних компетенција. Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности 

програма Медијска писменост. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм се ослања на компетенције развијене у првом циклусу образовања и васпитања, теме и активности изборног програма Грађанско васпитање у претходним 

разредима, као и на богато ваншколско искуство ученика и наставника са медијима. 

Програм Медијска писменост обухвата четири тематске области. Услед уважавања методичког принципа поступности, наведене области обавезују утврёени 

редослед када је реч о прве две теме из програма (Појам медија и њихове функције и Деконструкција и конструкција медијске поруке.), а преостале две теме наставник 

може обрадити и другим редоследом, у складу са могућностима и интересовањима ученика, као и техничким могућностима и опремљеношћу дидактичким средствима. 
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Основни задатак наставника који остварује овај програм је да подстиче интересовање ученика за аналитички приступ медијским садржајима и развија одговорно 

понашање ученика приликом креирања и објављивања медијских порука путем друштвених мрежа и телефонских апликација. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Моћ медија стоји у чињеници да су медији данас креатори друштвене и индивидуалне стварности. Медији могу дати значај обичним људима и обичним догаёајима, 

утицати на стварање друштвене историје. Место и улога медија у глобалној култури с почетка 21. века захтева нови приступ учењу, усклаёен са великим медијским и 

технолошким променама. Нова епоха подразумева способност критичке перцепције моћних слика мултимедијалне културе, разумевање њиховог значења, као и развијену 

вештину комуникације и продуковања медијских порука. Културни контекст савремене епохе условио је појаву медијске писмености, уже области образовања о медијима 

и за медије, која има есенцијални значај за активно учешће у граёанском друштву у новом миленијуму. 

Богато свакодневно искуство ученика са медијима, пре свега путем друштвених мрежа и апликација на мобилним телефонима, одличан су ресурс за њихово 

упознавање са темама и циљевима програма. У процесу остваривања наставе посебно се подстичу: 

1) интерактивност, која се потврёује у договарању наставника и ученика о динамици и начинима реализације тема, иницијативи и активном учешћу ученика у 

активностима, предлагању илустративно-демонстративних дидактичких средстава, попут медијских садржаја које ученици свакодневно прате на интернету и сл.; 

2) рад у групама као облик рада који подстиче развој компетенције за комуникацију и сарадњу, значајне за разумевање феномена медија; 

3) креативност, која се развија кроз стваралачки однос према медијима и активности конструкције медијских порука, надовезане на активности деконструкције 

медијских садржаја и 

4) пројектна настава, која омогућава синтезу истраживачког и стваралачког приступа медијима, јачање сарадње, иницијативе и предузетничких могућности 

ученика. 

Уводне активности могу бити засноване на разговору о личним искуствима са медијима – праћењем, креирањем, објављивањем и дељењем својих медијских 

садржаја и садржаја које су креирали други. Поред упознавања ученика са основним темама предмета, циљ активности је и стицање увида у медијске навике ученика, 

интересовања, вредности, као и однос према медијима. 

Питања за воёени разговор требало би да буду подстицајна за брзо и активно укључивање свих ученика у тему. Воёени разговор можете започети овако: 

– Колико сте у овом тренутку удаљени од свог мобилног телефона? 

– У којим ситуацијама не носите са собом мобилни? 

– Који је ваш рекорд у раздвојености од телефона? Колико сати/дана је то трајало? Како сте се тада осећали? Шта вам је највише недостајало? 

– Ко је од вас доживео да му привремено одузимање телефона буде казна коју су изрекли родитељи? 

– Коме је од вас куповина новог мобилног телефона била награда или поклон за роёендан/одличан успех/пласман на такмичењу?  

– Размислите које садржаје најрадије пратите на телефону. Шта пратите на Јутјубу? Које видео-игрице играте? Ко игра са вама? 

– Које речи најчешће укуцавате у претрази на интернету? 

– Колико вам интернет помаже у добијању информација? 

– Како се информишете? Шта читате/гледате/слушате? 

– Како се информишу ваше баке и деке? Како се информишу ваши родитељи? Хајде да укрстимо изворе и начине информисања! Нека се ваши родитељи и баке и 

деке информишу на начин на који ви радите, а ви на њихов омиљени начин информисања! Замислите један такав дан! Зашто вам је таква ситуација смешна? Како би 

изгледао живот ваших бака и дека да проводе једнак број сати дневно као ви, гледајући у дисплеј телефона? Шта би на тај начин пропустили? Шта ви пропуштате, а шта 

добијате проводећи толико времена уз медије? Размислите. 

– Нека свако на листу папира напише три информације које му прво падну на памет, а које је данас сазнао путем радија, телевизије, новина или интернета! Зашто је 

тако тешко сетити се само три информације из медија? Колико сте их данас прочитали, чули, видели? Шта закључујемо – колико смо свакодневно у контакту са 

медијима? 
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– Као што нам је способност читања и писања слова (алфанумеричка писменост) омогућила да прочитамо све информације које сте навели, медијска писменост ће 

нам помоћи да све што смо прочитали, чули и видели, у потпуности разумемо. Да бисмо у томе успели, потребно је да развијемо неке посебне способности. 

Разговор је једна од најстаријих и најснажнијих човекових потреба, која потиче из човекове жеље да комуницира и гради везе са другим људима. Вежбе замишљања 

део су стваралачког односа према настави и имају вишеструку улогу – осим што опуштају ученике и подстичу на излагање сопствених идеја и осећања, истовремено граде 

и поверење према наставнику и другим ученицима, као и позитиван однос према настави уопште. На крају воёеног разговора, наставник на приступачан начин представља 

ученицима теме којима ће се у оквиру програма бавити и активности које планира, најављујући ученицима могућност да и сами учествују у предлагању начина обраде, 

активности, задатака, као и дидактичких средстава. 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА 

Кључни значај за развијање медијске писмености појединца имају базична знања о начинима функционисања медија. Од наставника се очекује да ученике подстакне 

на стицање основних знања о медијима, која ће бити полазиште за све будуће активности из медијске писмености. Због тога је важно усмерити наставне активности које 

прате ову тему ка следећим закључцима ученика: 

– медијски садржаји се размењују путем медија, који се деле на традиционалне или старе (штампа, радио, телевизија, филм) и дигиталне (оне за које је потребан 

интернет); 

– основне функције медија су да информишу јавност, образују и шире културне вредности, али и да је забаве; 

– медији имају важну улогу у креирању ставова друштва о разним појавама и људима. 

Активности могу да подразумевају колективну анализу медијских навика ученика и самовредновање, уписивањем у одговарајућу табелу свог избора медија и 

медијског садржаја, као и времена утрошеног уз медије у току једног дана. Активност има за циљ да ученицима помогне у стицању увида у сопствене медијске навике и 

утрошено време уз медије. 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 

Остваривањем наставних активности у оквиру ове теме, приступа се кључним питањима медијске писмености. Све наставне активности требало би да воде ка 

следећим закључцима ученика: 

– медијски садржаји нису стварност, већ конструкт стварности – приказ стварности који је неко са одреёеним циљем осмислио; 

– тај приказ стварности може бити близак истини или далеко од ње; 

– медијске садржаје не разумеју сви примаоци на исти начин; 

– сви медијски садржаји имају циљну групу (публику) којој су намењени, што одреёује њихова изражајна средства, облик, начин на који су упућени публици итд.; 

– медијски садржаји се стално морају преиспитивати и проверавати. 

За обраду теме одговарајућа активност је анализа новинског текста или другог медијског садржаја (ТВ или радио-емисије, садржаја са Јутјуба и сл.). Пожељно је да 

ученици индивидуално или групно одаберу одреёени медијски садржај и припреме га за час. Воёени од стране наставника, ученици на примеру одабраног медијског 

садржаја одговарају на питања кључна за деконструкцију медијске поруке, у форми која је усклаёена са њиховим когнитивним могућностима у том узрасту: 

– Ко је осмислио и упутио овај медијски садржај публици? Ко је та особа/група људи? 

– Која средства су употребљена да би се привукла моја пажња? Што сте у том медијском садржају одмах уочили? 

– На који начин ће људи другачији од мене разумети исту медијску поруку? Како би је разумели моји родитељи, а како моји најстарији чланови шире породице? 
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– Зашто је та порука послата? Шта се њеним упућивањем постигло? 

– Како су представљени догаёаји, простор и људи? Шта је представљено као посебно лепо/ружно, а шта није поменуто, а могло је да буде? Какав начин живота се 

овом медијском поруком представља као бољи од других? 

Методички је пожељно сваку критичку анализу и деконструкцију медијских садржаја заокружити активностима конструкције медијских порука. Такве активности 

обухватају групно или индивидуално креирање медијских садржаја на основу стеченог знања о деконструкцији медијских порука. Задаци за ученике као почетни корак 

подразумевају јасно дефинисање циља поруке и публике којој се обраћају. 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Ову тему наставници могу да обраде на различите начине: разговором, планираним активностима, малим истраживачким задацима. Кључно је утврдити колико су 

ученици изложени рекламним порукама. Може се почети питањима: 

– Где најчешће срећете рекламне поруке? 

– Да ли у школи или на путу од куће до школе срећете поруке које нешто оглашавају? 

– Да ли уочавате поруке на предметима у учионици (свеске, оловке, флашице воде, одећа, обућа...? 

– На који начин рекламе привлаче пажњу? 

Могуће је реализовати мали пројекат – анализа телевизијске рекламе. Ученике је могуће поделити на групе где ће једна установити који се производи најчешће 

рекламирају, друга колико информација заиста можемо добити гледајући рекламу, а трећа колико је у рекламама заступљена машта, а колико стварност. 

Могуће је урадити и „домаћи задатак”: На путу од куће до школе забележи рекламе које примећујеш и покушај да одговориш на питања: 

– Где се реклама налази? 

– Шта рекламира оглас? 

– Да ли се у твојој породици користи тај производ? 

– Да ли мислиш да ове рекламе имају некакав утицај на тебе? 

– На који начин можеш да се супротставиш осећању ускраћености? (Шта из нематеријалног света може да замени потребу за рекламираним производом?) 

Важно је да ученици схвате разлику измеёу идеалне слике које реклама пружа (продаја идеје и фантазије) и стварног живота. Такоёе, могуће је разговарати са 

ученицима да ли постоји нешто нематеријално што ће надоместити осећање ускраћености ако неки производ немамо. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

Ову тему наставници могу да обраде са ученицима кроз разговор и истраживачке задатке. Пожељно је да отвореним питањима подстакну дискусију о томе које 

мобилне дигиталне платформе ученици познају и како их користе. Ученици могу да говоре о томе зашто су им корисне и занимљиве – размена информација са 

вршњацима, договарање, дружење. Пожељно је да се развије разговор о томе да ли мобилне дигиталне платформе могу да буду од користи за процесе учења, да ли су им 

нешто значиле у периоду пандемије када се није ишло сваки дан у школу. Други део дискусије треба да иде у правцу уочавања негативних страна мобилних дигиталних 

платформи. Наставници могу да поставе питање колико времена проводе на платформама а колико у непосредном дружењу. Шта им причињава већу радост – када се 

друже и размењују поруке на платформама или када се виде и разговарају, играју се, баве се спортом или неком другом активности. Потребно је покренути и питања 

зависности од мобилних дигиталних платформи, тако да ученици најпре освесте тај појам, разумеју шта значи а онда промисле о свом коришћењу платформи, времену 

које ту проводе. Са ученицима треба разговарати и о томе да ли на платформама ступају у контакт само са вршњацима које познају или и са непознатим особама. Питати 

их да ли знају какви ризици постоје ако прихватају за пријатеље особе које иначе не познају, да ли знају шта су то лажни профили, скренути пажњу да никако не треба да 

пристају да размењују фотографије или да се налазе уживо са особама које су упознали на дигиталним платформама. 

Ученици треба да усвоје став да нису све информације које добијају са интернета поуздане/веродостојне. Који год претраживач или агрегатор да изаберу, важно је да 

разумеју да претраживање појмова и прикупљање података у дигиталном окружењу мора да буде повезано са разграничењем објективних и проверених чињеница од 
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нетачних информација, личних ставова, предрасуда и дезинформација. На понуёене резултате у претрагама могу утицати различити утицаји као и алгоритми који се 

ослањају на понашање корисника уреёаја у дигиталном окружењу. Уводна вежба стога може бити одреёени појам који ће наставник изабрати, а ученици „претражити” на 

својим уреёајима (компјутерима или телефонима). Уколико су у прилици да упореде резултате, увидеће да су добили различите изворе. 

Питања могу бити: 

1. Које претраживаче или агрегаторе садржаја користите најчешће и због чега? 

2. До којих врста информација долазите? 

3. Да ли је увек могуће наћи аутора садржаја и информација? 

4. Да ли и како проверавате информације до којих сте дошли путем онлајн претраживача? 

Пример за задатак: 

Наставник дели ученике у групе од три до пет чланова. Свака група користи други претраживач (Гугл, Јаху, Бинг) и на различитом уреёају – школском рачунару, 

свом мобилном телефону, лаптопу... Свима се задају исти појмове за претраживање. На следећем часу свака група представља првих десет резултата претраге. 

1. Који резултати су увек наведени први? Како су означени, да ли је јасно назначено да су у питању спонзорисани, плаћени резултати? 

2. Да ли се тим резултатима верује мање или више од осталих који нису спонзорисани? 

Суштина је да ученици разумеју да претраживачи могу фаворизовати одреёене садржаје (плаћене у односу на бесплатне; пожељније од мање пожељних, а да се 

примењују и алгоритми који откривају лично понашање у дигиталном окружењу). Стога је важно да се добијене информације провере у веродостојним изворима 

(уџбеницима, енциклопедијама, речницима...). 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују итд. Постигнућа ученика се, дакле, 

прате и вреднују формативно: током целог процеса. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.3. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 18 

Недељно: 1 ОСТАЛО 18 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 
3 3 6 

2.  ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 6 6 12 

3.  ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 6 6 12 

4.  У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 3 3 6 

 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и 

вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за целоживотно учење 

– Комуникација 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална компетенција 

– Решавање проблема 

– Сарадња 

– Одговоран однос према здрављу 

– Одговоран однос према околини 

– Одговорно учешће у демократском 

друштву 

– дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и 

социјално здравље и образлаже утицај вежбања на здравље; 

– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 

– разликује правилно од неправилног вежбања и планира 

сопствене физичке активности у складу са потребама, 

могућностима и интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 

– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и 

здравље; 

– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на имунитет; 

– поштује еколошка правила у средини где вежба; 

– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у 

вежбању; 

– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу као и 

начине за њихово достизање; 

– користи поуздане изворе информација о утицају исхране и 

вежбања на здравље и физички изглед; 

– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено 

држање тела; 

– препозна ризике гојазности и мршавости; 

– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом 

свакодневном животу; 

– критички се односи према рекламираним производима животних 

намирница; 

– аргументовано дискутује о физичким активностима и начину 

исхране и ризицима неодговарајућих дијета; 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и 

вежбање – кости, зглобови, мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који утичу на 

одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 
Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних намирница важних за 

вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и компликације. 

Како и где се информишемо о здравом начину исхране. 

Производи који се рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни 

ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 
Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 
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– доведе у везу вежбање са правима детета; 

– аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; 

– поштује потребе и могућности различитих учесника у вежбању и 

наведе примере равноправности и неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом 

децом у односу на седење код куће за компјутером. 

Претерана употреба дигиталних технологија и последице на 

здравље и физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина живота на физички 

изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 
Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и 

дружење кроз вежбање прилагоёено могућностима и 

потребама. 

Доступност опреме и простора за вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и спортови прилагоёени њиховим 

могућностима. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Концепт слободне наставне активности Вежбањем до здравља припремљен је у складу са Законом о оснoвама система образовања и васпитања у коме се наводи 

као један од циљева развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности, као и општа меёупредметна компетенција одговоран однос према здрављу. 

Истраживања спроведена на школској популацији показала су да ученици немају довољно физичке активности, посебно на свежем ваздуху и да се често неправилно 

хране. Ученици у 5. и 6. разреду су у узрасту када формирају однос према вежбању и потребно је да добију шири контекст физичког вежбања које се не повезује само са 

спортом већ са правом на развој и здравље. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Вежбањем до 

здравља. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено васпитање и не захтева посебан простор и опрему. Увидом у исходе може се 

видети да је фокус програма на вежбању као вредности, стицању релевантних знања о вежбању, здрављу и исхрани, као и развоју позитивних ставова који ће допринети 

да ученик самостално, без присиле одраслих, бира да се храни правилно и уместо седења у затвореном простору за компјутером изаёе напоље и физички буде активан са 

својим вршњацима. 

Наставник планира начин на који ће реализовати програм, као и број часова за сваку од четири теме. Број часова по темама не мора да буде исти, а подразумева се да 

неке активности својим садржајем и исходима којима воде могу припадати различитим темама. Захтеви писања програма су такви да се теме приказују одвојено али у 

свакодневном животу дати садржаји су меёусобно повезани па сами тим предност у планирању треба дати оним активностима које изражавају интегрисаност вежбања, 

здравља, исхране, физичког изгледа, животне средине. 
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Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике увести у тему и кључне појмове садржаја и изазвати њихову радозналост да о 

томе причају, постављају питања, истражују, уче. Постоје бројне могућности избора начина рада у зависности од теме, садржаја, претходног искуства, узраста и 

интересовања ученика. Предност свакако имају они начини рада у којима су ученици активно укључени у процес наставе и учења, као и они где се савремене технологије 

користе у едукативне сврхе. Реализација програма треба да буде заснована на комбиновању различитих техника рада као што су демонстрације, презентације, мини 

предавања, дебате, студије случаја, анализе видео прилога, гостовање стручњака, посете просторима за вежбање, спортским и рекреативним дешавањима. 

У остваривању програма наставник се ослања на ученичка школска и ваншколска искуства. Осим везе са програмом Физичко и здравствено васпитање, садржаји 

овог програма надовезују се на оно што ученици уче у Биологији у петом и шестом разреду. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Тема прожима вежбање, здравље и животну средину и настоји да одговори на питање чему служи вежбање и како и где то радити. Има већи број кључних појмова и 

било би добро да наставник предност да оним активностима и примерима на којима ће ученици најлакше разумети ту повезаност. 

Како свако вежбање није аутоматски и здраво, на различитим примерима, треба ученицима указати на разлику измеёу правилног и неправилног вежбања и више 

пута се током целог програма враћати на то јер се ради о важном исходу. Ученици се могу организовати да радећи у мањим групама на интернету пронаёу и направе избор 

и план вежби по одреёеном задатку (вежбе за јачање мишића ногу, вежбе за правилно држање и сл.). 

На ту тематику природно се надовезује питање о томе зашто нека особа вежба, односно из којих мотива то ради као и зашто се одустаје од вежбања. За тај садржај 

погодне су активности у којима ученици имају могућност да изнесу сопствено мишљење, дискутују, супротстављају аргументе. Ученици се могу поделити у две групе 

тако да једна треба да припреми аргументе којима би некога убедили да вежба, а друга да не вежба. Наставник треба да прати аргументацију ученика и да интервенише 

уколико се мотивација за вежбање тражи само у томе што то сви раде, што је лепо ићи у теретану, што се купује лепа спортска одећа и сл. 

Трећи елемент теме односи се на животну средину и предвиёа упознавање ученика са могућностима вежбања у природи и са правилима чувања природе приликом 

вежбања. Посебно је важно указати на важност праћења квалитета ваздуха непосредно пре вежбања јер вежбање у условима загаёеног ваздуха има више штете него 

користи. Ученике треба упутити да о квалитету ваздуха информације прикупљају на званичном сајту http://www.sepa.gov.rs/ 

У оквиру ове теме предвиёено је да се са ученицима обради и садржај који се односи на повреде којих свакако има чак и када се правилно вежба. Било би добро да 

ученици стекну увид које су то најчешће повреде и шта се може урадити у првом тренутку како би се последице повреде умањиле. Ту се мисли и на самопомоћ и пружање 

прве помоћи другоме. У оквиру фонда од једног часа недељно није могуће много времена посветити првој помоћи те се треба задржати на основним принципима прве 

помоћи и свакако упутити ученике да у случају повреде консултују лекаре. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Тематика правилне исхране природно је повезана са вежбањем и зато има своје место у овом програму. Како ученици о томе већ имају солидна школска и 

ваншколска знања, навике и ставове наставник може, у оквиру првих активности, да направи неку врсту снимања стања у смислу да  кроз разговор или наменски 

припремљен упитник утврди шта знају о нутритивним вредностима намирница, какве су им навике у исхрани, шта знају о правилима исхране пре и после вежбања и сл. У 

складу са добијеним одговорима може планирати даљи рад на овој теми. 

Истраживања показују да на узрасту ученика од 12 и 13 година има пуно оних који се неправилно хране. Поред рада на стицању знања о принципима правилне 

исхране наставник треба да планира и активности које ће водити достизању исхода који тражи од ученика да се критички односе према рекламираним производима 

животних намирница. То је важно јер су циљна група реклама произвоёача намирница које имају превише масти, соли и шећера најчешће баш ученици 5. и 6. разреда. То 

није случајно јер на ранијем узрасту исхрана ученика је под већом контролом родитеља који су најчешће ученицима припремали ужину код куће. Меёутим, у првим 

разредима другог циклуса ученици мењају понашање и за време одмора одлазе у самопослуге и пекаре и сами бирају шта ће ужинати. Нажалост, њихови избори су често 

повезани са атрактивним реклама производа који нису добри за раст и развој. Зато са ученицима треба радити на анализи таквих реклама, коме се оне обраћају и са каквим 
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порукама, као и на њиховом оснаживању да буду пажљиви потрошачи и пре куповине се упознају са информацијама о садржају производа, као и о њиховом року трајања 

и цени. Ученици могу да спроведу мини истраживање са циљем да утврде да такви рекламирани нездрави производи немају високу цену, да су често на акцијама, да су 

изложени на местима која су лако доступна и близу каса, да понекад уз њих гратис иде други нездрави производ или играчка из чега се јасно види да произвоёачи заједно 

са трговинама подржавају да деца и млади што више купују такве производе. 

Иако у тим годинама ученици још увек не прибегавају у већој мери дијетама прави је тренутак да се упознају са њиховим позитивним и негативним последицама и 

развију позитиван став да се вишак или мањак килограма правилним вежбањем и исхраном може боље решити него дијетом преузетом из новина. Уколико је дијета 

неопходна онда је стручно лице прописује и прилагоёава потребама конкретне особе. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Ова тема у потпуности одговара узрасту ученика 5. и 6. разреда који су у фази интензивног психофизичког мењања из детета у одраслог и физички изглед им је врло 

важан. Свакодневно посматрају себе у огледалу и углавном су незадовољни како изгледају. Рад на садржајима у оквиру ове теме има за циљ да ученици прихвате своје 

тело, његове потребе и могућности што је важно јер одрастају у култури где медији и друштвене мреже намећу идеал физичког изгледа који је најчешће удаљен од 

реалних пропорција људи. Ученици треба критички да промишљају о информацијама које их „бомбардују” о физичком изгледу као и да се упознају са акцијама широм 

света да се тај „диктат” промени. Највећу пажњу треба да добије кључни појам садржаја који се односи на правилно држање јер се оно вежбањем може унапредити што је 

значајно и за здравље и за физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Садржаји ове теме су важни за формирање правилног става према вежбању и развоју компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. Ученици су већ 

упознати са Конвенцијом о правима детета и треба је повезати са садржајем овог програма у смислу колики значај има физичко вежбање у остваривању права детета на 

раст, развој, здравље, игру и дружење. 

Доступност опреме и простора за вежбање је повезана са правима и ученици могу организовати покретање иницијативе да се направе неке промене у том смислу 

нпр. да се у околини школе у парку поставе справе за вежбање или да. Таква иницијатива може бити покренута заједно са ученицима који 

похаёају Грађанско васпитање јер у петом разреду програмом је предвиёена акција у корист права ученика. 

Код рада на родној равноправности у вежбању и спорту важно је да се она не представи да су једнаки захтеви у вежбању за мушкарце и жене. Неопходно је да 

ученици увек воде рачуна о уважавају различитих потреба, могућности и физичких ограничења као и да препознају примере дискриминације кад су за исти спорт и исто 

постигнут резултат мушкарци и жене различито награёени. У теми није дат садржај који се односи на вежбање и менструални циклус јер је то већ предвиёено програмом 

обавезног предмета Физичко и здравствено васпитање али се може повезати са садржајем из овог програма. 

У оквиру рада на овој теми ученици ће имати прилику, вероватно по први пут, да се упознају са значајем вежбања код особа које су биле болесне или повреёене 

(саобраћајне незгоде, спортске повреде), као и са специфичностима вежбања особа са сметњама у развоју и инвалидитетом. За раду на тим садржајима погодне су 

различите технике, а посебно се издваја примена студије случаја јер омогућава да се ученици упознају са током и изазовима у вежбању стварних особа које су направиле 

велики успех у спорту иако су нпр. биле озбиљно повреёене или роёене са неким тешким обољењима. То се може повезати са садржајем из прве теме који се односи на 

мотивацију за вежбање и факторе одустајања од вежбања. 

Тема пружа одличне могућности за реализацију радионица у оквиру којих ученици имају могућност да размене сопствена искуства о  вежбању, искажу своје ставове, 

дилеме, страхове и чују шта други о томе мисле. То је посебно погодно за оне који избегавају да вежбају јер су гојазни или мршави а задатак наставника је да радионицу 

тако води да они буду охрабрени да вежбају. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити наставник континуирано прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како аргументују, које ставове изражавају. Поуздани показатељи напретка су квалитет постављених питања, 
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способност да се промени мишљење у контакту са аргументима, разликовање чињеница од интерпретације, способност да се изведе закључак, прихвати другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице. 

Код неких садржаја могу се урадити иницијални и излазни тест којим ће се утврдити знања, вештине, ставови пре и после рада на неком садржају. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање је описно (истиче се, 

добар, задовољава), а оцена не улази у општи успех. 

Ученике треба унапред упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати, а приликом сваког вредновања постигнућа потребно је дати повратну 

информацију. 
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9.4. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 11 

Недељно: 1 ОСТАЛО 25 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ЦРТАЊЕ 4 8 12 

2.  СЛИКАЊЕ 5 8 13 

3.  ВАЈАЊЕ 2 9 11 

 

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и 

унапреёује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

– црта креирајући линије различитих вредности комбиновањем материјала, угла и 

притиска прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући односе величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму одабраном цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког материјала стилизујући сложени 

облик; 

– обликује, у самосталном и тимском раду, скулптуре или употребне предмете од 

материјала за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или одабраном моделу приказујући тонове 

које опажа; 

– обликује стварне и имагинарне текстуре и облике одабраном цртачком, 

сликарском или вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром машту, сећање, емоције, интересовања 

или утисак о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући најмање једну хоби технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске технике, материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор по завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе добробити школе и локалне заједнице. 

ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 

Врсте цртежа. 

Цртачке технике. 

ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 

Стилизовање облика. Вајарске 

технике. 

СЛИКАЊЕ 
Примарне, секундарне и 

терцијарне боје. 

Локални тон. 

Сликарске технике. 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање омогућава ученицима петог или шестог разреда да кроз ликовне радионице и индивидуалне и 

тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања. 

У првој колони табеле наведене су меёупредметне компетенције које је неопходно развијати код ученика, како у настави свих предмета, тако и током слободних 

наставних активности. У другој колони су наведени исходи учења за крај разреда, који прописују шта је сваки ученик способан да уради по завршетку учења програма. 

Исходи су смерница за планирање активности ученика, а не одреёују ниво постигнућа, јер је развој ученика индивидуалан. У трећој колони су наведене три 

теме: Цртање; Вајање и Сликање, као и кључни појмови садржаја програма који су смерница наставнику за одабир мотивационих садржаја и планирање наставе.  

Ослонац за планирање и реализацију програма је опште упутство за све програме слободних наставних активности, као и упутство за програм Цртање, вајање и 

сликање, које ближе објашњава специфичност програма. Програм је конципиран тако да фаворизује ликовне активности ученика, повезивање њиховог школског и 

ваншколског искуства, учење путем ликовног истраживања и решавања ликовних проблема, сарадњу и употребу савремених технологија за учење и стваралачки рад. 



793 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ је потребно подстицати ученике да користе 

што различитије изворе и врсте информација, да их критички процењују, као и да их користе као подстицај за стварање оригиналног ликовног рада. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање надовезује се на програм предмета Ликовна култура, па је приликом планирања слободних 

активности неопходно водити рачуна о предзнањима ученика. Треба имати у виду и то да се програм слободних наставних активности разликује од програма 

општеобразовног предмета Ликовна култура, који обухвата знатно шире садржаје и исходе учења. Програм слободних наставних активности не предвиёа даље ширење 

програма општеобразовног предмета Ликовна култура, већ је фокусиран на одабране уметничке гране како би ученици имали довољно времена да развијају корисне 

вештине. 

Приликом припреме оперативног плана наставник одреёује број часова за реализацију сваке програмске теме и наставне јединице, као и називе наставних јединица. 

Називи наставних јединица се одреёују на основу назива теме, кључних појмова и исхода, а указују на активност ученика и садржаје који омогућавају достизање исхода. 

На пример, Цртање мртве природе, Сликање пејзажа, Вајање портрета... 

Кључни појмови садржаја програма су смернице за избор мотивационих садржаја, а који треба да обухватају разноврсне визуелне, аудио и аудиовизуелне 

информације, које наставник припрема и приказује на часу. Приказани садржаји и мотивациони разговор треба да побуде радозналост и спремност ученика да код куће 

или на часу и сами проналазе сродне подстицаје за стваралачки рад. Наставник процењује могућности ученика и школе. Уколико школа поседује услове, ученици под 

надзором и према упутству наставника могу да траже мотивационе садржаје на интернету током часа. Препорука је да те активности не трају дуже од пет минута како се 

не би губило драгоцено време за развијање идеја и реализацију ликовног рада. 

Прописани исходи су достижни за сваког ученика, јер су формулисани тако да не прописују ниво постигнућа. Како су у питању исходи за крај учења програма, који 

су формулисани уопштено, наставник може да прецизира исходе за сваку наставну јединицу. На пример, По завршетку наставне јединице ученик ће бити у стању да 

примењује технику лавирани туш. 

Приликом планирања активности неопходно је мислити и на активности које на специфичан начин развијају меёупредметне компетенције. Рад са подацима и 

информацијама подразумева и коришћење разноврсних информација као подстицај за стваралачки ликовни рад. И погрешан податак може послужити као подстицај за 

стварање. На пример, исказ: Лазање су традиционално српско јело и питања: Да ли је овај исказ тачан; Зашто није; Која су традиционална српска јела; Од којих 

састојака се справљају; Како се ти састојци производе; Које је ваше омиљено јело... Ученици након разговора могу да обликују ликовне радове самостално одреёујући 

ликовну тему. Могу да прикажу омиљено јело или састојак или процес производње неког састојка или да осмисле трпезу из маште... Посебан захтев је да на основу 

информација које су добили током разговора о храни дизајнирају неки употребни предмет који није прехрамбени производ (обућу, одећу, намештај, аутомобил...). 

Ликовна дела, такоёе, могу да буду подстицај за стварање, а да не упућују на копирање. Ученици могу да на основу уметничке слике насликају рад другачијег садржаја, 

користећи боје које опажају на уметничкој слици... Рад са подацима и информацијама пружа бројне могућности наставнику да осмисли активности које мотивишу ученике 

да стварају и развијају своје индивидуалне способности. Важно је приликом сваке активности истаћи циљ, односно објаснити ученицима зашто нешто раде, шта тачно уче 

и развијају како би се омогућило развијање компетенције за учење. Компетенција за комуникацију не подразумева само вербалну и писану комуникацију, већ и 

изражавање идеја, ставова, емоција, порука... ликовним техникама. Док у настави Ликовне културе ученици уче и да тумаче (декодирају) слику у најширем значењу, током 

слободних наставних активности фокус треба да буде на изражавању. Компетенција за предузимљивост и оријентацију према предузетништву током слободних наставних 

активности развија се припремањем радова за наградне конкурсе и продајне изложбе на школском сајму, као и кроз друге школске пројекте. Када је реч о развијању 

дигиталне компетенције, програм слободних наставних активности који је усмерен на традиционалне технике развија ову меёупредметну компетенцију веома 

специфично. Ученицима је потребно повремено дозволити да посматрају фотографију или снимак на интернету, највише пар минута, а затим да стварају аутентичан 

ликовни рад на основу опажања и памћења опаженог. Наставник треба претходно да укаже ученицима шта тачно треба да опажају и памте (боје, шаре, текстуре, облике...) 

и да постави захтев да ученици креирају другачију композицију од оне коју су посматрали. Савремена технологија се током слободних наставних активности може 

користити и за снимање радова и обраду дигиталне фотографије. С обзиром на то да је фонд часова недовољан, ученици могу то да раде код куће, уз надзор старијих. На 

исти начин ученици могу виртуелно посетити изложбе у музејима. Пожељно је искористити прилику да поједини музеју и установи културе организују у свом амбијенту 

ликовне активности за ученике. 
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Посебно заинтересованим и напредним ученицима могуће је задати домаће задатке. Корисно је да наставник унапред припреми листу могућих домаћих задатака. 

Тему индивидуалног пројектног задатка који се реализује код куће ученик може да одабере на основу две до четири тема које предлаже наставник, али и да сам осмисли и 

предложи тему која га највише интересује. 

Потребно је унапред испланирати бар један тимски ликовни пројекат у току године, а који захтева више времена за реализацију.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Реализација програма треба да буде заснована на комбиновању различитих наставних метода и техника које мотивишу ученике и омогућавају максимални развој 

индивидуалних потенцијала. То, меёутим, не подразумева упореёивање индивидуалних способности ученика и постављање превисоких захтева које не могу сви ученици 

да достигну, већ константно праћење напредовања сваког ученика и по потреби одреёивање посебних индивидуалних задатака и активности да би се подстакла 

мотивација и омогућило напредовање у складу са индивидуалним способностима и интересовањима. Ученици и сами треба да предлажу ликовне теме и активности које 

их интересују, при чему све предложене активности треба да буду у оквиру програма. Оне могу бити повезане са актуелним догаёајима у локалној заједници, као и за 

културну баштину народа ком ученици припадају. Треба имати у виду и то да ће неки ученици брже достићи исходе, а неки ученици спорије, као и то да ће сваки ученик 

једноставније и брже достићи неке исходе, а спорије друге исходе. Најважније је да се до краја године достигну сви исходи, у оној мери која је условљена индивидуалним 

могућностима сваког ученика. 

У овом делу су дате препоруке и предлози активности као помоћ наставнику да одабере/осмисли задатке, а водећи рачуна о томе да није могуће реализовати све 

предлоге у оквиру датог фонда часова. 

ЦРТАЊЕ 
У оквиру ове теме потребно је планирати четири групе задатака: цртање на основу опажања, по задатом моделу (портрет, аутопортрет, поставка мртве природе, воће, 

поврће, биљке или предмети) који је одабрао наставник; цртање на основу опажања према моделу који је одабрао ученик; илустровање (приче, бајке, песме...) и цртање на 

основу маште. Ученици могу да уче нову технику или да усавршавају примену познате технике. Сви цртачки материјали и прибор су пожељни. Препорука је да се уместо 

угљена у штапићу користи угљен у оловци, који се мање круни. Ученици који немају могућности да набаве разноврсан прибор и материјал могу да направе 

импровизовани прибор и материјал од предмета и састојака које имају код куће. Метално перо се може заменити природним алатима, као што су трска, перо од гуске или 

гранчице од дрвета. Трскa се може користити ако се добро осуши. Начин на који јој је зашиљен врх, утицаће на линије које оставља за собом. Перо гуске се може 

користити ако му се добро очисте врх шмирглањем и ацетоном, па затим косо заоштри. Перо је осетљивије на притисак од трске, па ће дати нежнији цртеж. Осим тушем и 

бајцом ученици могу цртати и инстант кафом, која даје веома тамну боју и може се користити као лавирани туш. Љуске лука ће дати тамно црвену боју, ако се користите 

исто као код фарбања ускршњих јаја, само се смањи количина воде. Хиперманган се може купити у апотеци у кесицама од 10 грама.  Када се раствори у 100 gr течности 

даће боју магенте, док на папиру постаје окер до тамно браон у зависности од јачине раствора. 

Ликовни проблеми које ученици треба да решавају везују се за примену ликовног језика, односно садржаја теорије обликовања који се у том разреду уче у 

настави Ликовне културе. Посебан нагласак је на развијању осећаја за изражајна својства линија и приказивању мотива у плановима. 

Предлог хоби технике је цртање перманентним маркером на керамичкој шољи или тањиру који има једнобојну, белу глазуру. Наставник може да предложи другу 

активност, а хоби технике могу да се реализују и код куће. За ученике је корисно да на часу осмисле и скицирају мотив који би нацртали на неком употребном предмету. 

Предлог активности за напредне ученике је преношење цртежа са мањег на већи формат папира (или другу подлогу већег формата), без употребе помоћних 

средстава, као што је претходно снимање и штампање цртежа у фотокопирници, коришћење папира на квадратиће или мерење. 

Предлог заједничког пројекта је израда школског фанзина од најмање четири листа. Иако концепт фанзина подразумева да се ученици сами договарају, истражују, 

бирају и припремају садржаје и начин издавања, у оквиру пројекта је неопходно да наставник постави одреёене критеријуме и прати развој пројектних активности 

(нарочито ако се фанзин поставља на интернет). Обавезни критеријуми су: да фанзин нема исти концепт и садржаје као школски часопис; да садржи више цртежа него 
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текста; да нема вулгарних и увредљивих садржаја; да садржи стрип од најмање четири кадра и цртеже који изражавају коментар на актуелне школске догаёаје, садржаје 

који се уче у том разреду, лапсусе ученика и наставника... 

ВАЈАЊЕ 
У оквиру ове теме потребно је планирати две групе задатака који се везују за материјал и поступак обликовања: моделовање меким материјалима; конструисање и 

обликовање комбинованим материјалима и материјалима за рециклажу. Пожељан меки материјал је школска глина, професионална вајарска глина, ДАС маса беле или 

теракота боје, ФИМО ефект и софт, као и друге савремене полимерне глине. Ученици који немају услова да набаве масе за обликовање могу да обликују масом коју су 

сами направили, а према рецепту који предлаже наставник или који су уз помоћ старијих пронашли на интернету или у литератури.  Један од примера за то је маса од 

папира натопљеног у лепак за тапете. Као конструкцију могу користити жицу коју ће обмотавати папирима натопљеним у лепак за тапете. Када је реч о материјалу за 

рециклажу важно је да ученици не купују материјал, већ да обликују материјалом који имају код куће, јер је циљ уметничке рециклаже смањење отпада и загаёења, 

односно развијање одговорног односа према здрављу, околини и друштву. Посебан нагласак је на стилизовању сложених облика и моделовању фигура у покрету. 

Предлог хоби технике је израда накита и других акцесоара по избору ученика. 

Предлог активности за напредне ученике је моделовање фигура већих димензија, на конструкцији од жице. 

Предлог заједничког пројекта је израда мобилних инсталација за школу, као што су тракасте завесе, мобилне скулптуре, предмети од бојених фолија и сл. да би на 

тај начин оплеменили животни простор. Уколико постоје услови, могући пројекти су ливење у гипсу, као и обликовање керамичке глине, печење и глазирање керамике. 

Индивидуални пројекти које заинтересовани ученици реализују код куће обухватају самостални избор теме, материјала, технике и садржаја. 

СЛИКАЊЕ 
У оквиру ове теме потребно је планирати три групе задатака: слободно сликање на основу маште; сликање на основу посматрања; сликање на основу утиска о 

визуелним, аудио и аудиовизуелним садржајима (ликовно дело, снимак уметничке игре, филм, музичко дело, фотографија, игрица...). Ученике могу мотивисати 

фотографије инсеката, лишајева, гљива... Могу радити по моделу тако што ће донети из природе различите плодове, комаде дрвета, камење, шкољке који имају необичне 

површине, линије и боје. Треба имати у виду да се знања о боји ученика петог и шестог разреда веома разликују, па је у складу са тим потребно осмислити циљеве часа и 

активности ученика. 

Предлог хоби технике је украшавање ускршњих јаја и употребних предмета техником декупаж или ебру. 

Предлог активности за напредне ученике је сликање композиција акрилним бојама на платну. 

Предлог заједничког пројекта се односи на уреёење школе и може обухватати израду мурала или чворованих таписерија, као и осликавање старог школског 

намештаја (столица и клупа) који је предвиёен за замену/бацање. 

Предлог индивидуалног пројеката који се реализују код куће је витраж од прозирних фолија у боји или мозаик или осликавање облутака. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици треба унапред да буду 

упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је дати повратну информацију која ученику помаже да 

побољша свој резултат и учење. 

Самопроцена је од изузетног значаја за напредак ученика у развијању способности опажања, изражавања, критичког и стваралачког мишљења. Самопроцена се врши 

кроз разговор, а веома је корисна метода 3, 2, 1 за самопроцењивање напретка, која је предложена у програму општеобразовног предмета Ликовна култура. Имајући у 

виду специфичност програма потребно је посебну пажњу обратити на грешке у ликовном раду и објаснити ученицима како да преобликују неуспеле радове, уместо да их 

бацају. Такоёе, потребно је водити рачуна о узрасним могућностима ученика, као и о томе да ученици могу бити незадовољни успешним ликовним радом или задовољни 
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радом који не достиже очекиване резултате. Суштински грешке постоје у решавању постављених ликовних проблема у композицији, нарочито када се ради по моделу, док 

се код изражавања на основу маште или утиска мора рачунати на слободу ликовног изражавања, па и на то да грешке у композицији нису много важне у односу на 

садржај ликовног рада. 

Препорука је да ученици чувају и преносе све цртеже и слике у мапи радова коју су сами направили и украсили, док фигуре могу да преносе у кутији са преградама, 

коју су, такоёе, сами направили. На крају полугодишта и пред крај школске године потребно је поставити изложбу свих радова (реализованих у школи и код куће) у холу 

школе, а у току године је пожељно да ученици сами постављају мање изложбе по завршетку сваког ликовног пројекта. Излагање радова је важно због пореёења и 

самопроцене напретка, а разговор о радовима, односно различитим начинима решавања ликовних проблема омогућава ученицима и да уче једни од других. 
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9.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 16 

Недељно: 1 ОСТАЛО 20 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 4 2 6 

2.  ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 5 7 12 

3.  ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 3 5 8 

4.  ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 4 3 7 

5.  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  3 3 

 

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и 

унапреёење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

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 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Естетичка компетенција 

– препознаје проблем, планира стратегију решавања и решава 

проблем примењујући знања и вештине стечене у оквиру 

различитих предмета и ваншколског искуства. 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 

графички или одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у заштити животне средине и 

биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови 

и унапреёењу животне средине и биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне средине и биодиверзитета са 

бригом о сопственом и колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини 

и културном наслеёу; 

– аргументује своје ставове према еко-култури и култури 

свакодневног живљења; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос постизању задатог циља; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– критички се односи према употреби и злоупотреби природе. 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ 

ОКОЛИНЕ 
Биодиверзитет и његов значај. 

Истраживање биодиверзитета непосредне 

околине. 

Мапирање врста. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 
Лековите биљке. 

Самоникле јестиве биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. 

Значај биљног покривача. 

Утицај климатских промена на живи свет. 

ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 
Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на живи свет. 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 
Природни ресурси. 

Рационална употреба енергије. 

Рационална употреба воде. 

Понашање у природи. 

Заштићене природне вредности. 

Позитиван и негативан утицај човека на 

животну средину. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења слободне наставне активности „Чувари природе” намењен је ученицима петог или шестог разреда. – Сврха програма је да ученици стекну 

кључне компетенције из области очувања животне средине и биодиверзитета, како би разумели узроке и последице различитих природних феномена и промена под 

дејством човека и предложили сврсисходне, алтернативне начине деловања и понашања. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме: Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, Помозимо да преживе и Ја чувам природу. 

Програм промовише истраживачки приступ у настави и примену образовања за одрживи развој. Уз помоћ наставника ученици могу да испланирају и реализују 

одреёену активност или ураде експеримент/оглед и да то затим прикажу на начин који је примерен теми или спроведеној активности (писано, усмено, графички, 

одговарајућом уметничком техником, итд.). Наставну тему треба ученицима предочити у облику кратког уводног часа, али не у форми унапред задатих и/или очекиваних 

резултата дате активности, или стриктно формулисаног писаног упутства за рад. Наставник треба да дефинише задатак и покрене дискусију, да ученицима пружи прилику 

да сами покушају да испланирају, осмисле, ураде и својим речима опишу запажања и резултате које су добили, да ли су и где грешили, и на крају да то презентују пред 

одељењем или ширим аудиторијумом. 

Избор дидактичко-методичких модела при реализацији предвиёених активности треба да буде усмерен ка стицању нових вештина и развијању критичког погледа 

мишљења о актуелним питањима очувања животне средине и биодиверзитета, при чему се скреће пажња ученицима да у њиховом решавању постоји могућност више 

опција и избора са различитим последицама и исходима. Сходно томе, постоји и потреба да се код ученика развија свест о неопходности промене понашања (нпр. кроз 

начин на који користимо природне ресурсе, начин производње, начин на који бринемо о сопственом и колективном здрављу, начин на који комуницирамо). 

Препоручене теме и кључни појмови, као и упутство за њихову реализацију су предлог наставницима како да обраде одреёену проблематику, а наставник треба да 

прилагоди динамику и активности интересовањима ученика, специфичностима локалне заједнице и природном окружењу у коме се школа налази. У реализацији програма 

(посебно током прве године реализације са ученицима 5. разреда) потребно је ослонити се на претходно стечено знање ученика и постојеће интегрисане предмете Свет око 

нас (1. и 2. разред) и Природа и друштво (3. и 4. разред), а затим и Биологија (5. и 6. разред) у делу који проучава појаве у природи и одрживом развоју.  

Ученици могу у складу са својим могућностима, разматрати ова питања, истраживати, правити изложбе, презентације, пројекте, паное, симулирати радио и ТВ 

интервјуе и наступе или правити кратке видео снимке и флајере о пројекту (нпр. коришћењем мобилног телефона) или директно учествовати у локалним радио и ТВ 

емисијама, подкастима, блоговима, организовати дебате и сл. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 

У оквиру наставне теме Упознај живи свет своје околине ученици би најпре требало да се упознају/подсете шта представља појам биодиверзитета и његов значај. 

Након тога следе активности упознавања живог света непосредне околине. Примери активности: 

– Употреба апликација за мобилне телефоне за препознавање биљака и животиња као на пример “Pl@ntNET plant identification” (CIRAD, Фр) и “BirdNET bird sound 

identification” (Cornell university, САД) на енглеском или „Птице на длану” (Друштво за заштиту и проучавање птица Србије) на српском. Све три апликације су бесплатне 

и доступне преко GooglePlay платформе, односно на https://identify.plantnet.org/, https://birdnet.cornell.edu/, https://pticesrbije.rs/aplikacija/). 

– Употреба једноставних кључева за одреёивање група организама. 

– Израда онлајн хербаријума и инсектаријума или израда сајтова и група на друштвеним мрежама који популаришу живи свет окружења. 

– Истраживање биодиверзитета своје околине – истраживање на терену, мапирање врста животиња (уочавање врста и њихових трагова у природи), мапирање 

дрвенастих (аутохтоних и алохтоних) и карактеристичних зељастих врста биљака, присуства гљива [Напомена: не треба захтевати од ученика да беру биљке или њихове 
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делове (прављење хербара), нити да праве збирке инсеката и сл., већ да само прибележе, фотографишу или на други начин документују присуство одреёене врсте у 

сопственом окружењу и од прикупљеног материјала направе постер презентацију или презентацију у одговарајућем доступном софтверу (нпр. PowerPoint)]. 

– Самостални истраживачки рад „Усвоји дрво”: истраживање о биологији и екологији одабране врсте (порекло (аутохтоно, алохтоно), основне карактеристике 

екологије врсте, при чему се могу прикупити отисци листа, коре, плода) цртежом их приказати и презентовати. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

У оквиру наставне теме Значај живог света за човека ученици би требало да се упознају са значајем биљног покривача, аутохтоним расама и сортама живог света 

Србије и утицајем климатских промена на њих. Предложене активности које воде ка том циљу: 

– Гајење лековитог и/или зачинског биља (у башти, саксији). 

– Теренски рад са циљем упознавања самониклих јестивих биљака и израда јеловника у који су укључене те биљке. [Напомена: ове активности изводити искључиво 

уз присуство наставника, родитеља или особа са искуством обучених за рад са гљивама и биљкама]. 

– Истраживање аутохтоних раса животиња и сорти биљака локалног подручја. Истражити које (врсте, сорте/расе) и какве (природне или доместификоване/гајене, да 

ли су биле из увоза (географско порекло или су локално гајене), да ли су се биљке садиле и животиње узгајале у ранијим временима у датом локалном поднебљу. 

Ученицима би требало подићи свест о томе који је биолошки, етнолошки и практични значај одржавања „старих” локалних и аутохтоних врста и сојева/сорти/раса 

(очување генофонда, добијање квалитетније хране, промоција локалних производа, подршка локалних узгајивача, локалне културе и локалне економије). Активност се 

може реализовати кроз индивидуално и тимско прикупљање података о аутохтоним биљкама и животињама локалног подручја на основу доступне архивске граёе, изјава 

и сећања старијих људи из породице и окружења. Гајење аутохтоних биљака (нпр. поврћа, цвећа, жбунова) у кућној башти или дворишту школе може бити један од 

начина конкретне подршке локалној заједници и начин да се ученици непосредно упознају са значајем учешћа јавности у научним истраживањима (енг. citizen science). 

– Значај биљног покривача (огледи: спирање земљишта (линк: https://www.youtube.com/watch?v=im4HVXMGI68), температура ваздуха и земљишта – пореёење 

температуре изнад бетона и зелених површина (линк: https://miro.medium.com/max/720/0*9_kYVZLbTK3c2n1I)). 

У оквиру теме климатских промена треба скренути пажњу ученицима да на локалном нивоу уоче последице глобалног загревања. Активности у вези са овом темом 

се могу започети истраживањем каква је клима у локалном крају била раније (из изјава и сећања старијих људи или доступне архивске граёе). Ученици могу бити 

ангажовани и у изградњи станица за надгледање локалне климе и прикупљање података о атмосферским појавама које највише утичу на живи свет њиховог краја. 

Активност се може реализовати у континуитету током читаве године и састоји се у томе да сваког дана у исто време прикупљају и бележе податке о температури (помоћу 

обичног алкохолног термометра), падавинама (помоћу импровизованог кишомера направљеног од искоришћене прозирне пластичне флаше) и брзини ветра (израдом 

импровизованог анемометра такоёе од коришћених материјала). Ове мерне инструменте могу поставити у дворишту школе или сопственом дворишту, тераси и сл., и на 

тај начин добити конкретне податке који се могу обрадити и представити графички. Више података, као и детаљна упутства како направити импровизоване мерне 

инструменте могу се пронаћи на сајту: http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/ - Ruka u testu : претрага садржаја > Greenwave (http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=1201). 

ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 

У оквиру наставне теме Помозимо да преживе ученици би требало да разумеју да поједине људске активности угрожавају врсте и да људи могу активно да учествују 

у њиховом очувању. Примери активности које ангажују ученике: 

Пројекат: Помозимо птицама/опрашивачима/јежевима... да преживе: утврёивање стања (присуства и бројности) у својој околини (школско двориште, парк, башта...); 

утврёивање степена угрожености на основу научне литературе (црвене књиге, црвене листе, сајтови управљача природних вредности и други доступни извори уз 

критичку рецепцију наставника); истраживање потреба врста/врсте за одреёеним типом вештачког станишта/склоништа (облик, боја, материјал, где поставити хранилицу, 

појилицу, склониште, „хотел за инсекте”); одабир материјала, употреба већ коришћених предмета и материјала; праћење стања, презентовање и извештавање јавности. 

– Башта без инсектицида: шта су и како делују инсектициди, утицај на здравље човека, утицај на пчеле (разговор са пчеларом: посета локалном пчелару или 

организовање посете и интервјуа са пчеларем у школи), истраживање о природним непријатељима инсеката, о биљним репелентима. 
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– Шта угрожава птице грабљивице – сагледавање проблема, истраживање случајева тровања родентицидима, поремећаја ланца исхране (уколико одговара узрасту) 

израда информативне рекламе или лифлета за јавност... 

– Зелене меёе: истраживање: да ли постоје, предности и мане, разговор са власницима имања о значају зелених меёа, зашто их је све мање. 

– Како засадити дрво? (комплетан поступак – одабир места, врсте, припрема, садња, нега). 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 

У оквиру теме Ја чувам природу ученици би требало да упознају заштићене локалне природне вредности, развију свест о значају одрживог коришћења природних 

ресурса, као и о утицају човека и сопственој одговорности по локалну животну средину. 

– Израда графикона и сликовних паноа и презентација (нпр. PowerPoint) о рационалној употреби енергије и воде у мом домаћинству, школи. 

– Израда бонтона понашања у природи (онлајн, пано, презентација, свеска). 

– Формирање еко-патроле. 

– Заштићене природне вредности моје околине (истраживање, посета, разговор са управљачем, дозвољене активности у зонама заштите...). 

– Која подручја или елементе природе моје околине треба заштитити (истраживање и предлози ученика, дискусија, утврёивање приоритета, израда презентације о 

предложеном подручју или добру, презентовање). 

– Примери позитивног и негативног утицаја човека на животну средину у мојој околини – истраживање на терену, приказ примера са образложењима, вршњачка 

едукација, едукација ученика млаёих разреда од стране старијих ученика. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују што се постиже формативним 

оцењивањем. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.6. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

5. ИЛИ 6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 17 

Недељно: 1 ОСТАЛО 19 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 8 9 17 

2.  ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 5 6 11 

3.  КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 4 4 8 

 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, 

мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, 

радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког 

наслеёа и културе свога и других народа.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

– примењује динамичко нијансирање при извоёењу 

музичких дела; 

– препознаје елементе динамике у свакодневном животу; 

– анализира врсте такта и ритам у уметничким делима; 

– препознаје боју тона у складу са садржајем композиције; 

– изводи композиције домаћих и страних аутора 

самостално и у групи, користећи глас, покрет и 

инструменте; 

– изводи двогласне и трогласне композиције домаћих и 

страних аутора; 

– искаже своја осећања у току извоёења музике; 

– примењује принцип сарадње и меёусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

– учествује у манифестацијама; 

– користи различите технике телесних перкусија 

самостално и у групи; 

– примењује технике правилног дисања у свакодневном 

животу; 

– препознаје говор тела, свој и своје околине; 

– контролише покрете користећи концентрацију; 

– сараёује са члановима групе којој припада, поштујући 

различитости; 

– процени сопствене могућности у примени телесних 

перкусија; 

– самостално осмишљава и импровизује покрете за 

ритмичке аранжмане; 

– контролише сопствене покрете у циљу боље 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Проширивање знања о музичким елементима. 

Изражајна својства динамике. 

Врста, карактер и примена темпа. 

Тон: боја и текстура 

Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и мешовити. 

Повезивање звука и ритма. 

Примена динамике, темпа и ритма у свакодневном животу 

Проширивање искуства ученика у коришћењу различитих 

музичких средстава за рад у процесу музичког изражавања и 

обликовања; 

Индивидуално и групно певање. Двоглас. Троглас. 

Индивидуално и групно свирање. 

 

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 
Синхронизација различитих менталних и физичких капацитета. 

Koординација различитих менталних и физичких капацитета 

Правилно дисање. 

Концентрација. 

Говор тела. 

Јачање одреёених делова тела. Рефлекс. Пажња. 

Брзина реаговања на различите захтеве из окружења. 

Развој свесности о нашем телу, контроли покрета и јачању 

мишића, као и бољој координацији и балансу. 

Стимулација и активација организма на психомоторном и 

когнитивном нивоу. 
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координације; 

– својим речима објасни значај телесних перкусија на у 

сваком смислу; 

– критички анализира своје и туёе извоёење; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена 

улога; 

– објасни и примени различите технике критичког 

мишљења; 

– самостално поставља питања везана за дату тему; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним делима; 

– вербализује свој доживљај музике; 

– искаже свој доживљај музике кроз друге уметности. 

– критички просуёује утицај музике на здравље ; 

– разуме и користи интеркултурални дијалог 

– примењује различите врсте писмености (језичке, 

медијске, културне, научне...); 

– разуме концепт инклузије и осeтљив је према 

различитостима; 

– самостално анализира музичка дела, користећи научене 

технике критичког мишљења; 

Истраживање унутрашњег ритма и звука свога тела. 

Body percussion. 

 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 
Технике критичког мишљења. Дрво проблема. Дебата. Шест 

шешира. Мозгалица. Трибине. 

Вештине критичког мишљења: комуникација, сарадња, 

препознавање проблема, решавање проблема. 

Вештина постављања питања: меморијска, транслацијска, 

интерпретацијска, аналитичка, синтетичка, евалуацијска. 

Обликовање оригиналног мишљења. 

Музичка критика. Анализа композиције 

Развијање способности и интересовања за целоживотно 

образовање. 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Музиком кроз живот даје могућност заинтересованим ученицима да могу у целости изразити своје креативне потенцијале и 

тако у потпуности искористити планиране садржаје програма музичке културе. Омогућава ученицима: да упознају културу и уметност свог народа; да уче како да користе 

разноврсне, релевантне и поуздане податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сараёују и комуницирају; да развијају критичко мишљење, 

конструктивно размењују мишљења и формирају позитивне вредносне ставове са циљем очувања културе и идентитета, развијања самопоуздања и самопоштовања, 

поштовања и заштите људских права; да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се изражавају у одабраним уметничким 

дисциплинама и медијима. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Музиком кроз живот. 

Активности и методе које су погодне за реализацију овог програма су: креативне радионице, рад на пројекту, покретање акција, реаговање на одреёене теме, 

дискусије, дебате, играње улога, анализа информација, истраживање и анализа добијених резултата, прављење досијеа, вртлог идеја, студије случаја, промоције, 

организовање кампања и сл. Погодне технике критичког мишљења које могу да се успешно користе, дрво проблема, грозд техника, brainstorming, шест шешира... При 
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реализацији сложенијих активности (на пример, приликом сарадње са локалним/ уметничким/културним институцијама) прати се и вреднује ток организације, меёусобна 

сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација више различитих решења за уочени проблем, идентификација могућих помагача, овладавање 

вештином евалуације и вештином презентације постигнутог, размена искуства измеёу група. Свака активност доприноси остварењу задатака. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Прoгрaм слободне наставне активности Музиком кроз живот се природно надовезује на програм предмета Музичка култура. Конципиран је тако да фаворизује 

активности ученика сходно њиховим индивидуалним могућностима и афинитетима, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, спознају о социо-

емоционалном здрављу, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се самосталност 

ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим 

усмеравају, прате и вреднују. 

Учeници рaдe у групaмa и тeмaмa зa кoje имajу aфинитeт уз мoгућнoст прoмeнe aктивнoсти. У oднoсу нa избoр модула, нaстaвник прojeктуje, рeпрojeктуje и 

пoстaвљa циљeвe, oдрeёуje oбим и структуру сaдржaja, oбликe и мeтoдe рeaлизaциje, плaнирa и oбeзбeёуje рeсурсe, врши избoр и aдaптaциjу рaспoлoживe тeхнoлoгиje и 

пoвeзуje свe eлeмeнтe у цeлину. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета. Активности 

на часу треба да се одвијају у атмосфери поверења, поштовања различитости, меёусобног уважавања, конструктивне комуникације и демократске процедуре. Циљ учeњa 

мoрa бити aтрaктивaн зa свe учeникe. Кoнкрeтни зaдaци зa кoje ћe сe вeзaти учeникoвa мeнтaлнa и физичкa aктивнoст мoрajу бити jaсни и извoдљиви. У прoцeсу 

oргaнизaциje унутaр групe нaстaвник истрaжуje кaкo учeници видe дoпринoс групe у oствaривaњу свojих циљeвa и ствaрa oпштe кoлeктивнo рaспoлoжeњe дa сe циљeви 

oствaрe. 

Захтеви писања програма су такви да се теме приказују одвојено али у свакодневном животу, дати садржаји су меёусобно повезани. 

Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике увести у тему и кључне појмове садржаја и изазвати њихову радозналост да о 

томе причају, постављају питања, истражују, уче. Постоје бројне могућности избора начина рада у зависности од теме, садржаја, претходног искуства, узраста и 

интересовања ученика. Предност свакако имају они начини рада у којима су ученици активно укључени у процес наставе и учења, као и они где се савремене технологије 

користе у едукативне сврхе. Како би се што боље остварила веза измеёу садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима омогуће 

посете установама и институциjама у средини где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или професионална искуства у вези са 

темом коjа се обраёуjе. 

Концепција ове слободне активности посебан нагласак ставља на подршку сваком детету, индивидуално, у складу са могућностима, афинитетима и претходним 

предзнањем. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што 

различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се ослањају на сопствене снаге у процесу проналажења релевантних 

информација. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
У реализацији слободне наставне активности Музиком кроз живот, у складу са могућностима школе и креативностима наставника, треба инсистирати на већој 

афирмацији тематских јединица у области Извоёење музике. Нагласити и инсистирати на индивидуалном емотивном доживљају при извоёењу музичких дела кроз рад на 

различитом садржају традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са 

садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...).  

Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догаёају (тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно 
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музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да кроз извоёење музике, а 

у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 

Кроз индивидуално и вишегласно гласовно и инструментално извоёење инсистирати на поставци тона, интонацији, правилном дисању, агогици, дикцији, ритму, 

динамици, поштовању различитости у групном раду (ансамблу)...Елементе музичке писмености треба обраёивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од 

нотне слике и тумачења према звуку. 

Репертоар одреёује наставник сходно саставу и узрасту групе ученика, поштујући мишљење и жеље ученика, узимајући у обзир одговарајућа дела домаћих и 

страних аутора разних епоха и стилова, тематски разноврсне и усклаёене са применом. 

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 
У оквиру ове теме обједињене су три групе вештина: когнитивне, социјално-емоционалне и организационе. Зато већ у процесу увоёења у тему треба изабрати 

примере на којима ће ученици схватити сложеност коришћења тела као инструмента и сам значај бављења овом темом. 

У процесу реализације програмских садржаја наставник треба да уведе ученике у одреёену тему, кроз кратки теоријски приказ или аудио-видео запис, на сам значај 

коришћења тела као инструмента, а затим да их кроз конкретне задатке усмери на истраживање које може да се односи на различите аспекте деловања. Сам здравствени 

аспект кроз побољшање концентрације, техника дисања, развијање самопоуздања, контроли покрета, јачање мускулаторног система, различитих стимулација и уопштено 

свесности о своме телу, обрадити кроз предавања у којима ће учешће узети и ученици. 

За почетак рада предлаже се примена лаганијих примера, као што су тапшалице и бројалице, како би се ученици ослободили и испробавали могућности свога тела 

као инструмента. Пожељно је да се у почетку ученицима да слобода у креирању ритмичке пратње, како би спознали своје индивидуалне могућности. 

У циљу упознавања извора као граёе за истраживање елемената и техника телесних перкусија, може да се остварује и кроз посете појединим институцијама, као и 

гостовања експерата у школу. 

Материјала и готових аранжмана за ову тему има на YouTube каналу, тако да у зависности са интересовањима ученика и креативности наставника, може да се 

користи у настави, а ученике треба оснаживати и осамосталити да сами праве аранжмане или импровизују већ постојеће. 

Резултати истраживања у овој области могу бити полазиште за примену вршњачке едукације кроз умрежавање ученика истог или различитог узраста. Ученици 

стечена знања из ове области такоёе могу презентовати ученицима првог циклуса основног образовања, преузимајући улогу вршњака ментора. 

Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, 

као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 
После увода наставника у музичку критику као вида уметничке критике ученике треба кроз разговор навести да сами или истраживањем доёу до података који ће им 

дати одговоре на различита питања као што су: шта је то што музичку критику одваја од извештавања, шта може бити предмет уметничке критике, ко може бити музички 

критичар и који су објективни за разлику од субјективних аспеката музичке критике; који је значај музичке критике за извоёача, публику, музикологе...Ова тема треба да 

резултира музичком критиком који ће ученици у улози музичког критичара написати након посете неком концерту, или слушања одреёене композиције/извоёача на часу. 

Основна идеја теме је да се код ученика развија конструктивно размишљање путем критике, стварање атмосфере где ученици сами постављају питања. Типови 

питања којима се доводи до развоја критичког мишљења: меморијска, где се траже чињенице, транслацијска, где се тражи преобликовање 

информација, интерпретацијска, где се установљавају везе измеёу идеја, чињеница, дефиниција, вредности, аналитичка, где се доводи у сумњу и која траже додатна 

објашњења, синтетичка, уз које се креативно решавају проблеми помоћу оригиналног мишљења или могућих алтернатива, евалуацијска, где се долази до закључка о 

добром или лошем и где се заузима став. 
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Коришћењем различитих метода и техника, као што су шест шешира, дрво проблема, грозд техника и многе друге, наставник приближава ученицима решење 

проблема који је у почетку изгледао нерешив. Након тога се приступа анализи музичког дела, изведеног или слушаног, користећи научена питања и технике критичког 

мишљења, које резултирају доношењем појединачног и групног мишљења/става. Потребно је нагласити појединости до којих се долази на основу опсервирања. Тако 

ученици уочавају доминантна својства по којима су музички инструменти одабрани, изражајни ефекти примењени, музички облици препознатљиви, затим постепено 

проучавају сложеније облике. На исти начин, поступно проучавају природу, окружење, жива бића и вербално и визуелно изражавају и пореде утиске, те самостално 

доносе ставове. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.7. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

5. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 11 

Недељно: 1 ОСТАЛО 25 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У 

ПРИРОДИ 
3 4 7 

2.  
ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И 

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
2 8 10 

3.  
ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
4 5 9 

4.  БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 2 8 10 

 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне 

средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном 

окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

– наведе основне појмове о животној средини; 

– наведе примере утицаја човека на животну средину; 

– уочи узрочно-последичне везе и односе на релацији човек и животна 

средина; 

– препозна проблеме у локалној средини на основу концепта одрживог 

развоја; 

– активно и одговорно управља и решава интегративне пројектне задатке; 

– повезује хоризонтално и вертикално знања о одрживом коришћењу 

ресурса и користи холистички приступ у решавању проблема одрживог 

развоја; 

– развија ставове и вредности о очувању животне средине кроз решавање 

проблема на локалитету; 

– емоционално реагује на проблеме локалног окружења; 

– схвати и разуме поделу и значај природних ресурса 

– разликује обновљиве од необновљивих природних ресурса; 

– препозна и наводи примере обновљивих и необновљивих природних 

ресурса; 

– критички се односи према нерационалном коришћењу необновљивих 

природних ресурса; 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 
Основни појмови из области животне средине. 

Утицај човека на животну средину. 

Концепт одрживог развоја. 

Спровоёење акција у заштити и очувању животне 

средине (мали пројекти). 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И 

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
Природни ресурси (богатства) – дефиниција, 

подела и значај. 

Обновљиви и необновљиви природни ресурси. 

Жива бића као природни ресурс (мали пројекти). 

Одрживо коришћење ресурса. 

 

– наведе изворе и последице загаёења природне средине 

– разликује изворе и врсте загаёења; 

– анализира из различитих углова утицај загаёења на живи свет; 

– разврстава изворе загаёења; 

– истражи изворе загаёења у локалној средини; 

– наведе примере последица стварања озонских рупа и других глобалних 

проблема на животну средину; 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Појам, извори и врсте загаёивања. 

Глобалне промене и глобалне последице. 

Озонске рупе и последице на животну средину. 

Смањење загаёења од отпада. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 
Дефиниција биодиверзитета и геодиверзитета. 
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– уочава узрочно последичне везе измеёу глобалних и локалних проблема 

загаёења и очувања природне средине; 

– уочи повезаност природних, социјалних и економских фактора у 

очувању животне средине; 

– креира решења за смањење загаёења од отпада у оквиру пројеката; 

– користи методе и алате истраживања на терену; 

– прикупља податке из различитих извора уз критичко сагледавање и 

доношење закључка; 

– разликује биодиверзитет од геодиверзитета; 

– идентификује и објашњава факторе који доводе до угрожавања 

биодиверзитета и геодиверзитета; 

– процењује негативан утицај појединих фактора на биодиверзитет и 

геодиверзитет у локалној средини; 

– наводи примере заштите биодиверзитета и геодиверзитета; 

– креира истраживачке задатке; 

– користи ИКТ приликом прикупљања информација и представљања 

резултата истраживања о геодиверзитету и биодиверзитету; 

– ради у тиму, размењује мишљење и учествује у акцијама очувања 

животне средине; 

– објашњава резултате истраживања повезаности геодиверзитета и 

биодиверзитета. 

Угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета. 

Заштита биодиверзитета и геодиверзитета. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Све су чешћи захтеви да процес наставе буде иновиран на такав начин да боље и успешније припреми младе људе за активан живот у друштву знања и рад у 

непосредном окружењу. У том смислу, кроз наставу се све више потенцира стицање процедуралних, контекстуалних и функционалних знања и развијање истраживачких 

вештина, ставова и вредности о околини, који су засновани на принципима одрживог развоја и одрживог образовања. Усредсреёеност на исходе образовања и промене 

парадигме са бихевиоралног ка конструктивистичком и контекстуалном приступу у настави доприноси конструисању компетенција ученика, развијању критичког 

мишљења, флексибилности, предузетничких вештина, креативности, процени ризика, доношењу одлука, што се одражава на квалитет живота појединца и друштва у 

целини. Компетенцијски приступ захтева превазилажење оквира традиционалног предметног приступа и концепције преношења знања ка концепцији конструкције знања 

и захтева оријентацију образовног процеса ка већој партиципацији ученика у васпитно-образовном процесу, са посебним акцентом ка динамичнијем и ангажованијем 

интегрисању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Наведени садржаји програма поседују 
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теоријски приступ и приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката. Овако конципиран програм даје велике могућности 

наставницима и ученицима да га на креативан начин реализују сходно условима, могућностима и времену. Улога наставника је да уз примену различитих метода рада 

подстичу и усмеравају интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину. Оперативна 

разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами креирају место извоёења и број часова за одреёене теме. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме: ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ, ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ, ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ. 

Полазећи од принципа одрживог развоја, првенствено холизма и интердисциплинарности, програм слободне наставне активности је конципиран тако да се током 

наставе и учења преферирају стратегије које се заснивају на принципима одрживости као што су: стратегија интерактивног учења и рада на пројекту; стратегија 

интегративног учења и настава усмерена на деловање; стратегија кооперативних облика наставе; стратегија учења откривањем и решавања проблема, метакогнитивне 

стратегије, различити облици искуственог учења. Кроз рад на пројектима у различитим амбијентима (природног и социјалног) окружења, сарадњом са родитељима, 

локалном и широм заједницом постиже се отвореност, одговоран однос и понашање према окружењу са циљем постизања активног односа ученика, развој критичког и 

конструктивног мишљења и одговорност према себи, природној и социјалном окружењу. Стварају се везе измеёу стеченог знања у школи, сопственог искуства и примене 

у свакодневном животу. Амбијентални приступ у настави и непосредни контакт и искуство са предметима сазнања се допуњује употребом савремене технологије 

(коришћење мултимедијалних ресурса и визуелних помагала како у настави тако и у размени информација. Потребно је укључивање средстава јавног информисања, 

организације цивилног друштва, института, истраживачких и образовних центара, удружења у циљу коришћења њиховог знања и искуства, ресурса (физички, људски, 

материјални) и дистрибуцијских канала. 

Једна од важних компетенција наставника је успостављање сарадње са локалним окружењем кроз извоёење наставних активности ван учионице. Наставник има 

сложен задатак да одабиром савремених дидактичких стратегија за остваривање циљева и задатака наставне теме осмишљава и креира наставне ситуације у неформалним 

ванучионичким амбијентима у локалном окружењу. Како би се што боље остварила веза измеёу садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да 

се ученицима омогући истраживање проблема који се проучавају у реалном (локалном) контексту кроз коришћење проблемско-истраживачког приступа у настави. 

Препоручуjе се употреба модификованих предавања (добро структурирано, систематично и кратко представљање наjважниjих елемената теме/садржаjа), затим 

различитих врста презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, цртање мапе ума, округли сто. 

Улога наставника је превасходно у подстицању ученика у настави на откривање, истраживање, доживљавање, проучавање, вредновање, креирање у процесу учења чиме 

им се омогућава самостално управљање процесом учења како у учионици тако и ван ње, да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржава и подстакну их на 

активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Поред материјала 

(филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања стручњака за дату област или посета установама. Избор подстицаја треба да одговара теми, узрасту 

ученика и њиховим интересовањима. Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици 

подстичу да користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да развијају своје компетенције у раду са 

подацима. Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице, потребно је формулисати исходе који су рефлексија 

исхода за крај разреда и индикатора меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/проблем.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

Човек има двоструку улогу у природи, јавља се као њен део, али и као фактор који утиче на њу и мења је. У првим фазама развоја људског друштва промене природе 

под утицајем човека сведене су на локалну средину. Са развојем друштва промене природе су све дубље и трајније, да би данас достигле глобалне размере. Те промене у 

природи настају под утицајем посредних или непосредних човекових активности и изазивају одговарајуће последице. Ту спадају: промене физичких услова и изгледа 
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животне средине, промене састава живог света, стварање нових обрадивих површина, гајење биљака и животиња, уношење нових врста у крајеве у којима их није било, 

урбанизација, индустријализација, загаёивање животне средине итд. Ученици у групама кроз истраживачке задатке анализирају по један од утицаја човека на природну 

средину као и последице тих утицаја на живот људи. Такоёе, могу да праве промотивне материјале који се односе на заштиту и очување природе и да осмишљавају 

различите активности везане за ту сврху. 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

Природни ресурси могу се дефинисати као разноврсна тела, материје и појаве које човек користи за задовољавање својих потреба. Функционисање савремених 

друштава у потпуности зависи од ресурса чије су основне карактеристике необновљивост и исцрпљивост, при чему потреба за њима рапидно расте док се њихове 

доступне количине смањују. С обзиром на то, решавање питања недостатка ових ресурса у будућности биће једно од најважнијих за читаво човечанство. Један од начина 

превазилажења датог проблема је свакако одрживи развој. Он подразумева коришћење ресурса у оквиру дугорочних ограничења планете уз максимално умањивање 

утицаја који коришћење једног ресурса може да има на друге ресурсе, односно, коришћење ресурса од стране данашњих генерација на начин који неће угрозити 

могућности будућих генерација да располажу ресурсима. Стога је инсистирање на ефикасном коришћењу ресурса од суштинске важности за спречавање њиховог 

прекомерног коришћења. Ученици се деле у две групе тако да једна група ради истраживачки задатак везан за предности и недостатке коришћења обновљивих, а друга за 

коришћење необновљивих извора енергије, а своје резултате приказују путем паноа, ппт и сл. 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Загаёење животне средине јесте уношење загаёујућих материја или енергије у животну средину изазвано људском делатношћу, или природним процесима које има 

или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи. Загаёење можемо поделити на оно које смањује квантитет и оно које смањује квалитет 

животне средине и природних ресурса. У прву групу спадају: појава киселих киша, хемијско загаёење вода, емисија гасова стаклене баште итд. У другу групу спадају сва 

загаёења која смањују биодиверзитет, здравље живог света, квалитет ваздуха, воде и земљишта итд. Загаёење се још може поделити према компонентама животне 

средине, према начину загаёивања, природи загаёења и зони утицаја. Извори загаёења животне средине могу се поделити према следећим критеријумима: начину 

постанка, мобилности, просторној расподели, итд. Загаёујуће материје се деле према природи загаёујућих материја, према могућности смањења загаёења и физичком 

стању. Постојање великог броја различитих извора загаёења као и великог броја и врста загаёујућих материја, захтева препознавање, класификацију и систематизацију 

врста и извора загаёења на једној територији, односно држави. Из тог разлога се саставља Интегрални катастар загаёивача животне средине, који представља регистар 

систематизованих информација и података о загаёивачима животне средине. То је јавна књига у којој се региструју све врсте загаёивача са подацима неопходним за 

праћење стања, планирање и пројектовање и предузимање мера за заштиту животне средине. Из Интегралног катастра загаёивача Републике Србије пронаћи податке о 

загаёењу животне средине на локалном нивоу и након тога обавезно са ученицима разговарати како они виде проблем и што је још важније, како виде решење проблема 

загаёења. С обзиром на то да се као глобалне последице загаёења животне средине издвајају ефекат стаклене баште, киселе кише, озонске рупе, ученици у групама путем 

паноа, стрипа или филма представљају њихове узроке. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 

Према Конвенцији о биолошкој разноврсности донетој на Конференцији УН о животној средини и развоју у Рио де Жанеиру 1992. године, биодиверзитет је 

дефинисан као „варијабилност меёу живим организмима, укључујући измеёу осталог копнене, морске, и друге водене екосистеме чији су они део; ово укључује 

диверзитет унутар врста, измеёу врста и измеёу екосистема”. Геодиверзитет је географска разноврсност предела која је исказана геолошком граёом и морфолошким 

елементима и процесима. Осим стена, геоморфолошких облика и земљишта, у геодиверзитет се укључују и разни хидролошки и климатолошки процеси, под чијим 

утицајем се они модификују. Појаве и облици од изузетног значаја који су издвојени из геодиверзитета, чине геонаслеёе, због чега се штите као природна добра. Ту 

спадају геолошке, геоморфолошке, хидролошке, педолошке и посебне археолошке вредности које су настале у току формирања литосфере, њеног морфолошког 

уобличавања и меёузависности природе и људских култура. Уколико постоји могућност требало би организовати посету Заводу за заштиту природе Србије или 

организовати предавања, презентације, креативне радионице, еко-играонице, прилагоёена истраживања на терену, излете у природна добра, изложбе цртежа и 

фотографија, пројекције филмова и слично, чиме се код ученика развија свест о вредностима и значају природних ресурса, њиховом очувању у циљу изграёивања знања и 

вештина еколошки активних и одговорних граёана. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа се темељи на целовитом 

(холистичком) приступу и подстицању индивидуалног развоја и развијање свих потенцијала ученика (когнитивни, афективни и психомоторички домен). 

Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како 

предвиёаjу последице, како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, добар и задовољава). Ученици свакако треба 

унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Ученик је активни субјект у процесу учења, вредновања и самовредновања сопствених 

постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција наглашава 

формативно оцењивање. Оно се исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. 
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9.8. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

6. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 8 

Недељно: 1 ОСТАЛО 28 

Годишње: 36 СВЕГА 36 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

УТИЦАЈ ЧОВЕКА 
3 10 13 

2.  
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
1 3 4 

3.  
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ  
2 7 9 

4.  
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА 
2 8 10 

 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне 

средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном 

окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

– дефинише појмове и разуме разлике измеёу појмова географски 

омотач, животна средина и природна средина; 

– наведе примере повезаности и условљености литосфере, 

атмосфере, хидросфере и биосфере у оквиру географског омотача; 

– наведе принципе одрживог развоја; 

– уочи активности човека које доприносе одрживости животне 

средине; 

– уочи узрочно последичне везе измеёу активности човека и 

промена у животној средини; 

– уочи повезаност природних, социјалних и економских фактора у 

очувању животне средине; 

– процени и упореди различите утицаје човека на потрошњу 

ресурса и одлагање отпада; 

– истражи изворе загаёења у локалној средини; 

– анализира узроке и последице загаёења у локалној средини 

– разврстава глобалне промене, упореди их и процени њихов 

утицај на животну средину 

– кроз решење пројектних задатака идентификује разлоге, узроке и 

последице емисије штетних гасова; 

– класификује изворе буке у локалном окружењу; 

– наведе и аргументује могућа решења за заштиту од буке; 

– класификује објекте геонаслеёа; 

– издвоји критеријуме за издвајање објеката геонаслеёа као 

репрезентативних примера геодиверзитета; 

– учествује у дебати о одрживом понашању у заштићеном 

подручја; 

– графички прикаже промену броја заштићених биљних и 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 
Дефиниције географског омотача, животне средине и природне 

средине. 

Узајамна повезаност у оквиру географског омотача. 

Утицај човека на одрживост животне средине. 

Спровоёење акција – заштита и одрживост животне средине. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
Глобалне промене у животној средини и њихове последице. 

Смањење емисија штетних гасова. 

Заштита од буке. 

Комунална хигијена (акција). 

Рециклажа (акција). 

Спровоёење акција – одговоран однос према одрживости 

животне средине. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 

НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 
Одговоран однос према геолошкој, геоморфолошкој, 

хидролошкој разноврсности и разноврсности климе и земљишта. 

Геонаслеёе. 

Заштићена подручја. 

Заштићена подручја од меёународног значаја. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ 

СВЕТА 
Заштићене биљке Србије. 

Заштићене животиње Србије. 

Теренска вежба: посета резервату природе. 
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животињских врста Србије у одреёеном временском периоду; 

– препозна на карти заштићена подручја из наше земље која имају 

меёународни значај; 

Спровоёење акција – обележавање Дана планете Земље, Светског 

дана заштите животне средине, Светског дана вода. 

 

– образлаже разлоге заштите појединих биљних и животињских 

врста у Србији; 

– развија ставове и вредности о очувању животне средине кроз 

решавање проблема на локалитету; 

– формулише истраживачки задатак кроз рад у групама; 

– прикупи информације релевантне за истраживање; 

– користи ИКТ приликом прикупљања информација и 

представљања резултата истраживања; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити и очувању 

животне средине. 

 

 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Све су чешћи захтеви да процес наставе буде иновиран на такав начин да боље и успешније припреми младе људе за активан живот у друштву знања и рад у 

непосредном окружењу. У том смислу, кроз наставу се све више потенцира стицање процедуралних, контекстуалних и функционалних знања и развијање истраживачких 

вештина, ставова и вредности о околини, који су засновани на принципима одрживог развоја и одрживог образовања. Усредсреёеност на исходе образовања и промене 

парадигме са бихевиоралног ка конструктивистичком и контекстуалном приступу у настави доприноси конструисању компетенција ученика, развијању критичког 

мишљења, флексибилности, предузетничких вештина, креативности, процени ризика, доношењу одлука, што се одражава на квалитет живота појединца и друштва у 

целини. Компетенцијски приступ захтева превазилажење оквира традиционалног предметног приступа и концепције преношења знања ка концепцији конструкције знања 

и захтева оријентацију образовног процеса ка већој партиципацији ученика у васпитно-образовном процесу, са посебним акцентом ка динамичнијем и ангажованијем 

интегрисању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Наведени садржаји програма поседују 

теоријски приступ и приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката. Овако конципиран програм даје велике могућности 

наставницима и ученицима да га на креативан начин реализују сходно условима, могућностима и времену. Улога наставника је да уз примену различитих метода рада 

подстичу и усмеравају интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину. Оперативна 

разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами креирају место извоёења и број часова за одреёене теме. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме: ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦАЈ ЧОВЕКА, ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ и ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА. 

Полазећи од принципа одрживог развоја, првенствено холизма и интердисциплинарности, курикулум предмета је конципиран тако да се током наставе и учења 

преферирају стратегије које се заснивају на принципима одрживости као што су: стратегија интерактивног учења и рада на пројекту; стратегија интегративног учења и 

настава усмерена на деловање; стратегија кооперативних облика наставе; стратегија учења откривањем и решавања проблема, метакогнитивне стратегије, различити 
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облици искуственог учења. Кроз рад на пројектима у различитим амбијентима (природног и социјалног) окружења, сарадњом са родитељима, локалном и широм 

заједницом постиже се отвореност, одговоран однос и понашање према окружењу са циљем постизања активног односа ученика, развој критичког и конструктивног 

мишљења и одговорност према себи, природној и социјалном окружењу. Стварају се везе измеёу стеченог знања у школи, сопственог искуства и примене у свакодневном 

животу. Амбијентални приступ у настави и непосредни контакт и искуство са предметима сазнања се допуњује употребом савремене технологије (коришћење 

мултимедијалних ресурса и визуелних помагала како у настави тако и у размени информација. Потребно је укључивање средстава јавног информисања, организације 

цивилног друштва, института, истраживачких и образовних центара, удружења у циљу коришћења њиховог знања и искуства, ресурса (физички, људски, материјални) и 

дистрибуцијских канала. 

Једна од важних компетенција наставника је успостављање сарадње са локалним окружењем кроз извоёење наставних активности ван учионице. Наставник има 

сложен задатак да одабиром савремених дидактичких стратегија за остваривање циљева и задатака наставне теме осмишљава и креира наставне ситуације у неформалним 

ванучионичким амбијентима у локалном окружењу. Како би се што боље остварила веза измеёу садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да 

се ученицима омогући истраживање проблема који се проучавају у реалном (локалном) контексту кроз коришћење проблемско-истраживачког приступа у настави. 

Препоручуjе се употреба модификованих предавања (добро структурирано, систематично и кратко представљање наjважниjих елемената теме/садржаjа), затим 

различитих врста презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, цртање мапе ума, дебате, 

округли сто. Улога наставника је превасходно у подстицању ученика у настави на откривање, истраживање, доживљавање, проучавање, вредновање, креирање у процесу 

учења чиме им се омогућава самостално управљање процесом учења како у учионици тако и ван ње, да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржава и 

подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Поред материјала 

(филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања особа или посета установама. Избор подстицаја треба да одговара теми, узрасту ученика и њиховим 

интересовањима. Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да 

користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да развијају своје компетенције у раду са подацима. Број 

часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице, потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај разреда 

и индикатора меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/проблем. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

Одрживи развој је реално планиран, научно осмишљен развој, реалан домаћински однос човека и друштва према животној средини, увек и свуда примерен 

особеностима локалне средине, њеном природном и друштвеном степену развоја, са погледом на генерације које долазе. То значи да одрживи развој представља 

квалитативан развој и то социо-економски и културни развој који је усклаёени са условима (ограничењима) капацитета животне средине и који треба да се одвија тако да 

се будућим генерацијама не нарушавају услови опстанка. Приликом реализације ове теме ученици дају предлоге управљања отпадом у свом насељу, праве промотивне 

материјале и осмишљавају различите активности везане за ту сврху. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Угроженост зоналних и азоналних елемената природе, деградација станишта и ареала, све већи степен загаёености воде и ваздуха, стално проширивање површина 

под погубним облицима ерозије, сеча шума непримерена прирасту дрвне масе, заслањивање земљишта, потапање обрадивих површина водама акумулационих језера, 

опасности од класичног и радиоактивног отпада, све већа потрошња нафте, све чешћи шумски пожари, појаве епидемија, бројна хидрична обољења изазвана употребом 

загаёене воде, указују на поремећаје који настају измеёу живе и неживе природе и човека у простору. Проблем регулисања односа  у систему човек – животна средина 

треба сагледавати као историјски изведену категорију, дакле појаву условљену развитком људског друштва и огромним размахом људског деловања на околну природу. 

За реализацију ове теме могу бити од користи материјали који се односе на Европски зелени појас, климатске промене и систем заштите природе, мале хидроелектране и 

заштићена подручја, заштиту природе и обновљиве изворе енергије итд. Ученици у групама кроз истраживачке задатке анализирају по један од утицаја човека на животну 
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средину као и последице тих утицаја на живот људи и дају своје предлоге за одрживост животне средине у тим околностима, своје резултате представљају путем есеја, 

паноа, филма, стрипа или их усменим путем износе пред остале ученике. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ и ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА. 

Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација – UNESCO је специјализована организација у оквиру Уједињених нација која се бави унапреёењем 

меёународне сарадње на пољима, науке, образовања и културе са циљем да допринесе миру, смањењу сиромаштва, одрживом развоју и меёународном дијалогу кроз 

образовање, културу и информисање. У оквиру за природне науке, UNESCO развија неколико програма од којих се заштитом природних добара баве програми Човек и 

биосфера и Геопаркови. Програм Човек и биосфера представља природну меёународну иницијативу која за основни циљ има дефинисање и примену научних основа за 

успостављање дугорочно хармоничног односа човека и природе, а на бази рационалне употребе природних ресурса, односно усмерен је на успостављање функционалног 

модела заштите природе кроз остваривање складног односа људи и њихових развојних потреба са природом. Огледна подручја за дефинисање овог модела су Резервати 

биосфере, меёународно препозната заштићена подручја која су изузетна како у природном, тако и у културном погледу, са очуваном природом, богатом културом и 

традиционалним начином живота локалног становништва. Резервати биосфере воде ка остваривању одрживе равнотеже измеёу често сукобљених циљева очувања 

биолошке разноврсности и економског развоја и кључни су за проналажење и промовисање решења за очување биодиверзитета уз његово одрживо искоришћавање. У 

вези са тим, ученици подељени у групе реализују истраживачки задатак везан за Резервате биосфере у оквиру програма Човек и биосфера на простору Србије: Голија–

Студеница и Бачко Подунавље. 

Геопарк је територија јасно дефинисаних граница у оквиру које се, поред објеката геонаслеёа који су кључни сведоци историје наше планете, штите, презентују и 

промовишу и све друге природне и културно-историјске знаменитости од изузетног значаја за науку, образовање, културу, економију и туризам. Активности у геопарку 

усмерене су на упознавање шире јавности о разноврсним природним и културним вредностима датог подручја кроз развој туризма, а са циљем да се побољша социјални 

статус локалног становништва, подстакне његов економски развој и унапреди заштита природне и културне баштине. У вези са тим, ученици подељени у групе реализују 

истраживачки задатак везан за Геопарк Ђердап, тако да једна група истражује природне вредности геопарка, друга његове културно-историјске споменике, трећа његове 

етнографске вредности итд. Своје резултате представљају путем есеја, паноа или презентација. 

UNESCO у оквиру Програма светске баштине води бригу испред меёународне заједнице о добрима културног или природног карактера која поседују изузетне 

карактеристике, а која би у супротном била под ризиком пропадања и нестајања, ради њиховог очувања за будуће генерације. Ради бољег увида и презентовања светске 

баштине јавности, UNESCO формира Листу светске баштине, на коју се уписују добра у оквиру две категорије: Културна светска баштина и Природна светска баштина. У 

вези са тим, ученици подељени у групе реализују истраживачки задатак везан за добра светске културне баштине на простору Србије и номиноване пределе природне 

баштине на простору Србије. Своје резултате презентују на различите начине. 

На сличан начин могу се обрадити категорије заштићених природних добара дефинисане на основу Закона о заштити природе из 2010. године: строги и специјални 

резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе и Правилника о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Ради очувања биолошке разноврсности и природног геофонда, односно врста које имају посебан 

значај за Републику Србију са еколошког, екосистемског, биогеографског, научног, здравственог, економског и другог аспекта, Правилником су утврёене и мере заштите 

строго заштићених и заштићених врста и њихових станишта. Строго заштићене и заштићене дивље врсте које се заједнички називају заштићене врсте, одреёују се на 

основу националних и меёународних црвених листа или црвених књига, потврёених меёународних уговора, стручних налаза и научних сазнања. У вези са темама 

организовати предавања, презентације, креативне радионице, еко-играонице, прилагоёена истраживања на терену, излете у природна добра, изложбе цртежа и 

фотографија, пројекције филмова, спровоёење акција – обележавање Дана планете Земље, Светског дана заштите животне средине, Светског дана вода и слично. 

Приликом организације посете природном добру спровести све активности везане за амбијенталну наставу. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа се темељи на целовитом 

(холистичком) приступу и подстицању индивидуалног развоја и развијање свих потенцијала ученика (когнитивни, афективни и психомоторички домен). 
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Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како 

предвиёаjу последице, како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, добар и задовољава). Ученици свакако треба 

унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Ученик је активни субјект у процесу учења, вредновања и самовредновања сопствених 

постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција наглашава 

формативно оцењивање. Оно се исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. 

 

  



820 

9.9. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

7. ИЛИ 8. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 17 

Недељно: 1 ОСТАЛО 19/17 

Годишње: 36/34 СВЕГА 36/34 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 5 6 11 

2.  УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 4 4 8 

3.  
РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И 

СИРОВИНА 

5 6 11 

4.  ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 3 3 6 

 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања 

животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

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 компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја, циљ и 

план рада користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног циља; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи поуздане изворе информација, наводећи извор и аутора; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички или 

одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и унапреёењу 

животне средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеёу; 

– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине научне 

и техничке дисциплине и чува језички идентитет; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални 

отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И 

СИРОВИНА 
Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, 

текстил, пластика. 

Предности и недостаци поновне употребе добара и 

сировина. 

3Р правила. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. Обновљиви извори 

енергије. 

Предности и недостаци обновљивих извора 

енергије. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Сврха програма слободне наставне активности Моја животна средина је да се ученици оспособе за мултидисциплинарно изучавање проблема из домена очувања 

животне средине и одрживог развоја, остваривање својих идеја кроз различите пројекте и даљи професионални развој. 
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Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Моја животна 

средина. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме: Еколошки отисак и опстанак, Управљање отпадом, Рециклажа, ремедијација и поновна употреба добара и 

сировина и Обновљиви извори енергије. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и 

тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Препоручуjе се употреба модификованих предавања (добро структуирано, систематично и кратко 

представљање наjважниjих елемената теме/садржаjа), затим различитих врста презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим 

групама, рад на проjектима. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу ученике у тему, представе кључне 

појмове садржава и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Поред материјала 

(филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања особа или посета установама. Избор подстицаја треба да одговара теми, узрасту ученика и њиховим 

интересовањима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што 

различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развијају осећај компетентности 

у раду са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабривати да користе и 

друге изворе као што су књиге, старе фотографије и разговор са људима. 

Како би се што боље остварила веза измеёу садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима омогуће посете установама и 

институциjама у средини где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или професионална искуства у вези са темом коjа се обраёуjе. 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице у којима се она обраёује, потребно је формулисати исходе који 

су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/проблем. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 

У активностима за достизање исхода акценат треба да буде на истраживању појмова биокапацитет и еколошки дефицит на интернету и у литератури. Ученици ће 

стећи сазнања о томе шта се подразумева под еколошким дугом и зашто се обележава меёународни еколошки значајан датум Дан еколошког дефицита. На тај начин 

упутиће се у потешкоће које прате човечанство (како производити храну и како се снабдевати енергијом). Даље учење може да се настави кроз друштвену игру, у групама, 

тако да таблу за игру и правила осмишљавају сами. Таблу могу да праве користећи једно од „Р-правила“ (нпр. поновна употреба одбачених материјала), као што се може 

видети у кратком филму: https://www.dailymotion.com/video/x2z91xz. Игра треба да буде у вези са темом (победник је онај који не прекорачи еколошки дуг; игра може да 

има и картице са питањима у вези са еколошким отиском; више фигурица на табли може да доведе до потешкоћа за играча, како би се приказао проблем пренасељености 

итд.), а циљ је да ученици савладају основне појмове о еколошком дефициту и да схвате проблеме који настају услед еколошког дуга. 

Додатне информације се могу добити на: 

https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=307170 

https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=346896 

https://balkangreenenergynews.com/rs/dan-ekoloskog-duga-2020-je-u-avgustu-skoro-ceo-balkan-vec-probio-limit/ 
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https://www.nationalgeographic.rs/vesti/12219-sta-je-dan-ekoloskog-duga-i-zasto-dolazi-sve-ranije.html 

https://www.overshootday.org/ 

Потребно је најпре обрадити појам еколошког отиска и његову сврху (које информације и увиде пружа појединцу, породици и друштву). Потом ученици рачунају 

еколошки отисак на онлајн наменском калкулатору: https://www.footprintcalculator.org/. У паровима праве табеле у које ће уносити податке за сопствени еколошки отисак, 

али и еколошки отисак замишљених личности, које ће разврставати по унапред осмишљеним критеријумима. Веома је значајно да критеријум осмисле, односно одаберу 

самостално, тј. у договору са својим паром. На пример, ако је критеријум превоз до посла, могу упореёивати еколошке отиске особа које користе сопствени аутомобил, 

градски превоз или бицикл, или, уколико је критеријум исхрана, да упореёују особе са здравим навикама у исхрани, са особама које се хране у ресторанима брзе хране, 

вегетаријанцима итд. Податке до којих су дошли представљају одељењу табеларно и уз помоћ графика и сви заједно изводе закључке, али и предлоге како да се смањи 

еколошки отисак. 

Додатне информације се могу добити на: 

https://www.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.f808b906e9fb58f7b3586309ec391ca5.1616951460185.1616951460185.1616951460185.1 

https://data.footprintnetwork.org/#/ 

https://csienvisci.files.wordpress.com/2012/09/lab-1-ecological-footprint-activity.pdf https://www.homeworkmarket.com/questions/lab-10-11-12-13 

Достизање исхода може да се оствари у радионичарском раду за смањење еколошког отиска. Ученици у групама проналазе ликовне приказе еколошког отиска 

(пример: https://i.pinimg.com/564x/45/9d/d5/459dd5aa24b7c7136670b97564771b1f.jpg), а онда и сами треба да осмисле и реализују своју идеју како да тај еколошки отисак 

смање (кроз корекцију сопствене исхране или избегавањем супстанци које изазивају болести зависности). Свој рад могу да насликају и направе у виду паноа или да 

направе онлајн инфографик, попут: https://www.canva.com/design/DAEXi7I_bXk/oIvzsCio7wy_uJTxKIq9jw/view?utm_content=DAEXi7I_bXk 

Право на животну средину припада основним људским правима, па тако је и основно право детета. Ђаци могу да погледају снимак где добијају основна сазнања о 

еколошком праву: https://rtsplaneta.rs/video/show/1426836/. Ту ће сазнати који су циљеви одрживог развоја које су прописале Уједињене нације. Наставници могу да 

користе и приручник Зелени пакет (GreenPack_SB_Dec2012). Ученици треба да формирају парове и сваки пар треба да се определи за један од циљева и да истраже приче 

из живота или медија које су у вези са њим. Потом ће представити ту причу целом одељењу и тада се организује дебата: једна половина одељења заступа став да су ту 

прекршена људска права, а друга заступа став да нису и аргументују своје ставове. Групе могу да упореде развијеност циљева одрживог развоја једне високо развијене 

државе и ниско развијене државе, висок и низак животни стандард и доёу до сазнања који од циљева се најспорије развија у тим земљама. 

Додатне информације се могу добити на: 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/mapiranje-globalnih-ciljeva-odr%C5%BEivog-razvoja-i-konvencije-o-pravima-deteta 

https://www.unicef.org/serbia/media/12731/file/mapiranje.pdf 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Ученици се баве темом решавања проблема отпада (депоније, мелиоризација земљишта, спаљивање отпада и рециклажа). Све групе добијају потребан материјал, 

истражују литературу и претражују интернет. За остваривање исхода у реализацији ове теме потребно је обрадити класификацију отпада према: врсти материјала од којег 

је направљен (лим, пластика, стакло, органски...), према изворима настајања (кућни, индустријски, медицински...) или према  критеријуму који ученици сами одреде, 

претходно информишући се о томе какве врсте отпада могу бити. Своје резултате представљају табеларно. Такоёе, потребно је да истраживањем сазнају шта се 

подразумева под појмом „управљање отпадом” и да представе нека решења како се отпадом управља у другим државама. 
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Ученици ће стечена знања о управљању отпадом (посебну пажњу обратити на комунални отпад), најпре применити у свом домаћинству уз подршку чланова своје 

породице, а касније реализовати у школском простору. Своја искуства ученици ће поделити са млаёим ученицима школе, породицом и локалном заједницом, тако што ће 

направити пано са илустрованим ситуацијама (или фотографијама које су сами направили) како се правилно поступа са отпадом.  

У оквиру ове теме ученици могу да истраже које институције у локалној заједници су надлежне за решавања проблема отпада, да остваре сарадњу са тим 

институцијама, тако што ће направити интервјуе са представницима тих институција и на тај начин направити подкасте на Јутјубу или чланке за школски часопис. 

У оквиру ове теме задатак ученика је да у својој школи промовишу значај класификовања отпада (органски, папир, пластика) и осмисле кампању промовисања 

правилног поступања са отпадом у својој школи. То могу урадити тако што ће у групама осмислити назив кампање, лого и паролу и то пропратити ликовним 

презентацијама, видео клиповима, презентацијама, стрипом. Надаље ће описивати циљ и реализацију своје кампање. Заједно са другим групама анализирају колико је 

њихова кампања реална и колико може бити успешна. Дискутују о могућим потешкоћама да се кампања спроведе, као и о могућим позитивним ефектима које она може да 

произведе. У разговору са својим другарима кориговаће слабе стране своје кампање, те проналазити нове начине како да она буде што успешнија, односно масовнија. 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И СИРОВИНА 

За остваривање исхода и у реализацији ове теме потребно је представити све могућности смањења отпада (тзв. Р-правила на енглеском говорном подручју). Ученици 

се деле у групе и свака има другачији задатак: једна да рециклира, друга да врши ремедијацију, а трећа да осмисли идеју како да поново употреби отпад за неку другу 

сврху (практичан рад је пожељан). Све групе добијају исти материјал (папир, пластику, органски отпад итд.), односно исти отпад, али ће претраживањем интернета и 

литературе налазити начине како да га третирају у складу са активностима своје групе. Кроз рад, одговориће на бројна питања: На који начин можемо добити папир? Како 

на животну средину утиче бацање штампаног папира на депонију? Како настају уља која се користе у исхрани? Како употреба истог јестивог уља више пута у 

припремању хране утиче на здравље људи? Да ли се употребљено уље у домаћинству и ресторану може још једном користити и у које  сврхе? Како добијамо текстил? 

Како на животну средину утиче производња памука? Шта су банке одеће? Како рециклажа текстила утиче на животну средину? Како настаје пластика? Како производња 

пластике утиче на животну средину? Зашто пластичне кесе мењамо биоразградивим? Где можемо употребити рециклирану пластику? Шта је ремедијација? Који су добри 

примери праксе ремедијације? Које су предности а који су недостаци поновне употребе добара и сировина? 

Ученици у групама могу да направе пано, стрип или филм (https://www.youtube.com/watch?v=BXHPNgww5Q8) о „животу једне конзерве”. Шта се дешава ако 

конзерва заврши на депонији или водотоку или у рециклажном центру. Да би урадили овај рад потребно је да истражују шта се дешава са одбаченим конзервама, али и да 

разумеју зашто је неопходно рециклирање конзерви и других материјала. Такоёе, могу да праве паное на теме: колико дуго одреёени пластични производи остају у 

природи (https://www.wwf.org.au/Images/UserUploadedImages/408/img-lifecycle-of-plastics-infographic-1000px.jpg) или да упореёују колико се воде и енергије утроши на 

израду новог папира и на његову рециклажу. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

За достизање исхода треба искористити већ стечена знања ученика о обновљивим и необновљивим изворима енергије, али и знања из географије и вештине стечене 

на техници и технологији за радионичарски рад о изворима енергије. Ученици у групама раде на немим картама означавају места у Србији и другим државама у којима се 

користе обновљиви извори енергије (за означавање се могу користити и 3Де модели; ручно израёене ветрењаче и соларни панели, на пример). Свака група добија задатак 

да ради на другој држави и потом презентују своје радове и упореёују колико која држава користи обновљиве, а колико необновљиве изворе енергије. 

Ученици могу да учествују у дебати на тему колико су обновљиви извори енергије добри и лоши по животну средину. Како би што успешније учествовали у 

дискусији, треба претходно да се припреме и да на интернету и литератури пронаёу о каквом се извору енергије ради, које су његове добре и лоше стране и у којој мери је 

развијена технологија која такве изворе користи. Правила којих треба да се придржавају у дебати је да користите аргументе, а не мишљење, да буду парламентарни и 

саслушају аргумент противника на који онда могу да дају контрааргумент. 
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Треба обрадити појам енергетске ефикасности и зашто је она значајна, а може се радионичарски урадити заједно са начинима штедње енергије тако да ёаци 

цртежима или фотографијама своје околине упореёивати одрживу и неодрживу потрошњу енергије. На једном онлајн зиду ће бити примери одрживог коришћења 

(штедљива сијалица, искључен ТВ док ради компјутер итд.), а на другом контрапримери (обичне сијалице, укључени разни апарати истовремено). 

Такоёе, ёаци могу правити промотивне постере за активност коју организује WWF „Сат за нашу планету” 

(https://www.wwfadria.org/sr/ukljuci_se/sat_za_nasu_planetu/), као и да осмишљавају активности (старе дечје игре које су се играле пре појаве интернета, свирање гитаре и 

сл.) које се тад могу уприличити. 

Ђаци у групама истражују енергетски ефикасне граёевине у свету, дају своје идеје и у корелацији са предметом „техника и технологија” праве макете таквих 

граёевина. Макете могу бити и динамичне, попут фонтане која никад не пресушује: 

https://www.youtube.com/watch?v=K49QOM_B8dA 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.10. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: УМЕТНОСТ 

7. ИЛИ 8. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 21 

Недељно: 1 ОСТАЛО 15/13 

Годишње: 36/34 СВЕГА 36/34 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА 
8 5 13 

2.  
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 
8 6 14 

3.  МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 5 4 9 

 
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, 

осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког 

наслеёа и културе свога и других народа.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

– образложи значај традиционалне визуелне уметности за 

идентитет народа и појединца; 

– повеже карактеристичан артефакт са континентом и 

културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 

одабране културе; 

– опише одабрани продукт визуелних уметности и процес 

његове израде; 

– пореди основне одлике традиционалне визуелне 

уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног наслеёа; 

– објасни главне карактеристике традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и њихов меёусобни утицај; 

– прикаже елементе прожимања традиционалне музике 

различитих народа на простору Балкана на музичким 

примерима; 

– презентује традиционалну музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и Србије; 

– прикаже начине очувања музичког културног наслеёа; 

– објасни како савремене технологије утичу на развој 

музике; 

– презентује начине промоције музичких дела и догаёаја; 

– прикаже примену музике у другим уметностима; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена 

улога; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност народа Аустралије и Новог Зеланда (сликарство 

аустралијских Абориџина, традиционална тетоважа Маора) 

Уметност америчких народа (тотеми, керамика, ћилими, корпе) 

Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, храмови, одећа, 

писмо) 

Уметност народа Африке (маске и штитови) 

Словенска традиција (митологија, симболика и орнаментика) 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 

СРБИЈЕ 
Културно наслеёе (значај и улога) 

Традиционална музичка уметност Балкана (основне карактеристике 

у односу на ентитет и меёусобни утицаји, сличности и разлике) 

Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, обреди, 

ношња, кола...) 

Начини очувања културног наслеёа 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 
Савремене технологије и музика. 

Маркетинг у музици. Примењена музичка уметност. 

Музичка критика и интервју. 
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– проналази, самостално и у сарадњи са другима, 

релевантне податке и информације користећи савремену 

технологију; 

– учествује активно, према сопственим способностима и 

интересовањима, у истраживачком и радионичком раду. 

 
УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из културе, различитих уметности и вишe умeтничких дисциплинa. Он омогућава 

ученицима: да упознају културу и уметност народа свих континената, њихове сличности, разлике и меёусобне утицаје; да открију како се прожимају различите врсте 

уметности; да уче како да користе разноврсне, релевантне и поуздане податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сараёују и комуницирају; да 

развијају критичко мишљење, конструктивно размењују мишљења и формирају позитивне вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета, развијања 

самопоуздања и самопоштовања, поштовања и заштите људских права; да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се изражавају 

у одабраним уметничким дисциплинама и медијима. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Уметност. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Предвиёено је да се прва тема реализује током првог полугодишта, а друга и трећа у другом полугодишту. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и 

тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно 

да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

Активности које су погодне за реализацију програма Уметност су: креативне радионице; презентације; анализа инсерата филмова, аудио-визуелних прилога, аудио 

и визуелних садржаја; рад на истраживачким и пројектним задацима; прављење досијеа, дигиталне збирке и сл.; студиjе случаjа; играње улога; дискусије; рад у групи на 

платформама за учење; повезивање са вршњацима из других школа или држава; гостовања стручњака; учење у другим установама; посете разним културно-уметничким 

дешавањима; обликовање и организовање промоција и кампања; укључивање у акције у локалној заједници... 

У складу са специфичностима програма и просторно-техничким капацитетима, ученици се могу изражавати кроз различите медије: слику (скице, цртежи, слике, 

плакати, књига уметника, мурали...); скулптуру; фотографију; видео; анимацију; акцију (перформанс, хепенинг, флеш моб, игровне активности); дизајн (сценографија, 

костимографија...); музику (инструментална, вокална, вокално-инструментална и сценска); сценски израз (глума, кореографија, плес); музичку критику... 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што 

различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се ослањају на сопствене снаге у процесу проналажења релевантних 

информација. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Како би се што 

боље остварила веза измеёу садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима омогуће посете установама и институциjама у средини 

где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или професионална искуства у вези са темом коjа се обраёуjе 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА 
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Основна идеја теме је да се ученици упознају са одабраном баштином народа свих континената из области визуелних уметности и културе, при чему је предвиёено 

да то буду садржаји који нису обухваћени програмом предмета Ликовна култура. Ради постизања динамике наставе и подстицања радозналости и стваралачког мишљења 

препорука је да се сваки континент представи другим уметничким дисциплинама и да се планирају другачије активности ученика, где је то могуће. 

Предлог је да након уводног часа ученици упознају визуелну уметност Аустралије и Новог Зеланда кроз индивидуални истраживачки рад (у школи и код куће). 

Ученици могу да припреме кратке дигиталне презентације или видео прилоге. Потребно је да наставник постави јасне критеријуме према којима ће проценити квалитет 

презентације и да одреди број слајдова, односно трајање видео прилога (до 3 минута) водећи рачуна о томе да сви ученици треба да виде све радове и да изнесу своја 

запажања и утиске. Током уводног часа је потребно објаснити да је визуелна уметност важна за идентитет народа и појединца и зашто је идентитет важан. Потребно је 

нешто рећи о техникама и мотивима, као и о томе какву функцију је сликарство народа Аустралије и Новог Зеланда имало некада, а какву има данас. Прилози за 

приказивање могу да садрже и краће прилоге о музици (на пример, диџериду технике опонашања звука из природе) и плесу (традиционални плес хака) како би ученици 

добили јаснију слику о уметности ових народа. 

Могуће истраживачке теме за ученике су: повезаност прича и слика у култури аустралијских народа; симболи у сликарству аустралијских народа; техника сликања 

тачкама (dot-painting); слике на кори еукалиптуса (bark-painting); слике на стенама у региону Кимберли; најпознатија дела једног савременог аустралијског сликара 

инспирисаног традицијом – Клифорд Посум (Clifford Possum Tjapaltjarri) или Квини Мекензи (Queenie McKenzie); значење традиционалне тетоваже та моко (tā moko); 

старе фотографије становништва Новог Зеланда; стилови традиционалних огртача и њихов утицај на савремену моду; један познати новозеландски уметник – Џорџ Нуку 

(George Nuku) или Чарлс Фридрик Голди (Charles Frederick Goldie)... 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Australian Aboriginal peoples - Leadership and social control | Britannica 

– https://www.artyfactory.com/aboriginal-art/aboriginal-art.html 

– The Wandjina - YouTube 

– Mysterious Kimberley Rock Art - YouTube 

– Culture of New Zealand - history, people, women, beliefs, food, customs, family, social, marriage (everyculture.com) 

– T HYPERLINK „https://www.tepapa.govt.nz/discover-collections/read-watch-play/maori/tamoko-maori-tattoos-history-practice-and-meanings”āmoko | Māori tattoos: history, 

practice, and meanings | Te Papa 

– Traditional Maori costume Archives - World4 

– Contemporary M HYPERLINK „https://nzhistory.govt.nz/culture/nz-painting-history/contemporary-maori-art”āori art - History of New Zealand painting | NZHistory, New 

Zealand history online 

– Aboriginal Dreamtime Stories - Japingka Aboriginal Art Gallery 

– Dreamtime Aboriginal Art Library of Knowledge (aboriginal-art-australia.com) 

– Aboriginal Australian Bark Paintings | Museum of Natural and Cultural History (uoregon.edu) 

– The Bradshaw Paintings - Australian Rock Art Archive (bradshawfoundation.com) 

– The meaning behind M HYPERLINK „https://www.fq.co.nz/maori-cloaks-traditional-meaning/”āori cloaks | Fashion Quarterly (fq.co.nz) 

Уметност америчких народа ученици могу да упознају кроз креативну радионицу где могу, према интересовањима, да моделују тотеме или посуде од меког 

материјала, да цртају дизајн употребних предмета са мотивима карактеристичним за одабрано племе, као и да их обликују одабраном традиционалном техником. 

Препорука је да ученици пореде орнаменте различитих племена тражећи сличности и разлике, као и да изложе фотографију свог рада заједно са примером који им је 

послужио као подстицај за стварање. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Traditional Native American Tribal Art (indians.org) 

– Native American art - The function of art | Britannica 
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– Native American religions - Forms of religious authority | Britannica 

– Native American Art: Sandpainting, Baskets, Pottery and Painting (nativeamerican-art.com) 

– Home | Museum of Pre-Columbian Art of Cusco of Peru (mapcusco.pe) 

– The Collection 

– Aztec Designs (aztecsandtenochtitlan.com) 

– USA Native American Navajo Weaving HYPERLINK „https://textiledesigntechniques.as.ua.edu/usa-native-american-navajo-weaving/”– 

– Peruvian Textiles History | Study.com 

– The Paracas Textile (article) | Khan Academy 

– El Paso Museum of Art - Expressions in Clay: Pre-Columbian Pottery Types from the Southwest - YouTube 

– Native American Pottery: How to Identify and Price Cochiti and Tesuque Pueblo Pottery (Part 1) - YouTube 

Култура древне Индије, Кине и Јапана може се истраживати кроз компаративну анализу. Ученици могу да се поделе у мање групе које ће припремити краће 

презентације о сличностима и разликама измеёу: обичаја; најстаријих градова; архитектуре храмова; традиционалне одеће или писма. Ученици које ове културе посебно 

занимају могу да ураде додатна истраживања (да истраже елементе одеће самураја; да истраже традиционална позоришта; да напишу задату реч на сва три језика...), као и 

да ураде ликовни рад на основу садржаја који их највише мотивише. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Indian HYPERLINK „https://www.holidify.com/pages/indian-traditions-and-culture-1331.html” 

– Chinese Culture, Customs and Traditions in China (chinahighlights.com) 

– 138 Types of Japanese Culture - Japan Talk (japan-talk.com) 

– Cities of the Indus Valley Civilization | World Civilization (lumenlearning.com) 

– Top 10 Staggering Ancient Towns in China | Places HYPERLINK „https://www.pandotrip.com/top-10-staggering-ancient-towns-in-china-28519/” 

– The Top 7 Historic Cities in China: China’s 7 Ancient Capitals (chinahighlights.com) 

– India’s Oldest Surviving Temples (livehistoryindia.com) 

– 10 Most Amazing Temples in China (with Map HYPERLINK „https://www.touropia.com/temples-in-china/” 

– INDIAN 29 States traditional Dressing Style Officially - YouTube 

– Traditional Japanese Clothing - WorldAtlas 

– Samurai Armor: Evolution and Overview - YouTube 

– Getting to Know the Chinese Traditional Clothing - Hanfu - YouTube 

– Traditional Chinese Clothing - Han Couture - YouTube 

– Learn Marathi / Devanagari Calligraphy in Marathi | Beginners Calligraphy HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=jXDl6r-UnFw” 

– Appreciating Chinese Calligraphy - YouTube 

– How to start? | Chinese Calligraphy Tutorial - YouTube 

– Beautiful traditional Japanese Calligraphy KANA SHODO | Satisfying handwriting - YouTube 

Предлог је да ученици упознају уметност афричких народа кроз обилазак Музеја афричке уметности у Београду и/или разгледање дигиталних збирки, гостовање 

стручњака или онлајн састанак са стручњацима... Ученици могу да разговарају са стручњацима о приликама у којима су се маске користиле, како су маске утицале на 

савремену западну уметност, у којим музејима се чувају..., као и да направе маску или штит техником папир маше или комбинованом техником. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: https://www.artyfactory.com/africanmasks/index.htm (dodato) 

– http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/ HYPERLINK „http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-fun-facts-african-masks”5 HYPERLINK „http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-fun-

facts-african-masks”-fun-facts-african-masks 
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– https://www.blendspace.com/lessons/tAffwmFdAlwI_Q/c-african-masks 

– African Masks Examined: History, Type, Role, Meaning HYPERLINK „https://afrikanza.com/blogs/culture-history/african-masks” 

– stories behind african masks - YouTube 

– Sadigh Gallery African Masks - YouTube 

– African Shields (hamillgallery.com) 

– National Museums of Kenya HYPERLINK „https://www.museums.or.ke/”– HYPERLINK „https://www.museums.or.ke/” 

Предлог је да ученици у школи заједно погледају филм/видео прилоге о Словенима, а затим размене утиске и дискутују. Како је словенска митологија и традиција 

популарна тема стрипова, ученици могу да осмисле и нацртају јунака стрипа или видео игре. Могућа активност је и обликовање накита или другог употребног предмета 

украшеног словенским орнаментима. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Stari Sloveni - Istorija i tradicija [ceo film] - YouTube 

– Митска бића (Словенска митологија) - Mitska bica (Slovenska mitologija) - YouTube 

– Mitologija Ju HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=MdbO7YVoV7o”žnih Slovena - YouTube 

– Ĉudotvorni maĉ - YouTube 

– Ruslan and Ludmila HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”Руслан и Людмила ( HYPERLINK 

„https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”1972 HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”) Aleksandr Ptushko - YouTube 

– Slavic Symbols - Visual Library of Slavic Symbols (symbolikon.com) 

– Славянские узоры и орнаменты. Шпаргалка с эскизами - YouTube 

– www.starisloveni.com :: Stari Sloveni, Staroslovenska mitologija, religija i istorija 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Основна идеја теме је да се ученици упознају и оснаже за позитиван и одговоран однос према историјском наслеёу у домену традиционалне музике Балкана и Србије 

са акцентом на меёусобан утицај, трајање и очување. 

Наставник планира како ће се учење одвијати у складу са интересовањима ученика и могућностима школе (опремљеност савременим техничким уреёајима, 

доступност етнолошких филмова...) и локалне заједнице. 

У процесу реализације програмских садржаја наставник треба да уведе ученике у тему кроз кратки теоријски приказ или аудио-видео запис, а затим да их кроз 

конкретне задатке усмери на истраживање које може да се односи на различите аспекте изучавања предмета музичког наслеёа у односу на временски оквир настанка, 

просторни оквир настанка, носиоце, примаоце, контекст настанка, контекст садашњег деловања и сл. 

У циљу упознавања материјалних извора као граёе за истраживање елемената народне културе учење може да се одвија и кроз посете појединим институцијама, на 

првом месту етнографским збиркама и музејским поставкама или посете нпр. кустоса школи. У оквиру народне уметности, ученике би требало упутити на значај старих 

уметничких заната и њихов опстанак, а као крајњи продукт тог рада било би организовање изложбе ученичких радова. 

У циљу упознавања и очувања музичке традиције на простору Балкана и Србије ученици проучавају музику, плес, ношњу, обичаје, обреде, начин живота, из 

различитих географских локалитета. Истраживање може да се односи на: прожимање елемената традиционалних култура различитих народа на простору Балкана и Србије 

и миграције као чинилац прожимања; развој традиционалне музике у домену певања (техника певања, текстови песама, пратња...) или свирања (врсте инструмената, 

распрострањеност у односу на географски центар,  карактеристике...); преношење музичких записа из једне средине у другу (исти текст, различита мелодија и обрнуто); 

реконструкцију и демонстрирање народних обичаја из различитих крајева земље и у склопу њих музике, народне ношње, кола... У том смислу уколико услови локалне 

средине то дозвољавају, део програма се може реализовати у сарадњи са фолклорним друштвима или певачким групама које изводе народне игре (кола) и традиционалну 
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музику. У склопу истраживања традиционалне и народне песме ученици могу ићи и трагом актуелних етно група (Моба, Бистрик, Траг, Бело платно…) како би упознали 

наше вокално традиционално наслеёе које је подељено на старије и ново певање, тј. на певање на глас (старији начин певања у секундама) и певање на бас (новије). 

Поред обредних, ученици могу да изучавају песме које су настале у вези са празницима који се обележавају у локалној средини (Васкршње, Божићне, Лазаричке и 

друге песме) и реконструишу исте. 

Резултати истраживања у овој области могу бити полазиште за примену вршњачке едукације кроз умрежавање ученика и наставника из различитих делова Србије 

путем интернет платформи. Ученици стечена знања из области традиционалне музичке уметности такоёе могу презентовати ученицима првог циклуса основног 

образовања, преузимајући улогу вршњака ментора при реконструкцији/демонстрацији народних обичаја. 

Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, 

као вид премошћавања стидљивости. Понуёени предлози литературе и сајтова, нису обавезујући.  

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Боривоје Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, Научна књига, Београд, 1960, 9–89. 

– Димитрије Големовић, Свака птица својим гласом пева, Balkan Culture Heritage, Београд, 2019. 

– Љиљана Гавриловић, Балкански костими Николе Арсеновића, Посебна издања, књ. 52, Етнографски институт САНУ, Београд, 2004, 5-35. 

– Тихомир Р. Ђорёевић, Наш народни живот, Том 1, Просвета, Београд, 1984, 9–37. 

– Петар Влаховић, Србија: земља, народ, живот, обичаји, Етнографски музеј и Вукова задужбина, Београд, 1999, 55–94. 

– Роман Јакобсон и Петар Богатирјов, „Фолклор као нарочит облик стваралаштва”, Петар Влаховић, „Етничка структура и миграције становништва (у Србији)”, 

Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Београд, 1980, 21–39. 

– Драгослав Девић (1960) „Сакупљачи наших народних песама”. Гласник Етнографског музеја 22–23: 99–122 

– Зечевић, Српске народне игре, „Вук Караџић”, Етнографски музеј, Београд, 1983. 

– Андријана Гојковић, Народни музички инструменти, „Вук Караџић”, Београд, 1989. 

– Јасна Бјеладиновић, „Сеоске ношње и њихова типолошка класификација”, Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Етнографски музеј, Београд, 1980, 75–97. 

– Никола Ф. Павковић, „Село као обредно-религијска заједница”, Етнолошке свеске I, Београд, 1978, 51–65. 

– Младен Марковић (1994) „Етномузикологија у Србији”. Нови звук 3: 19–29. 

– Филм „Русе косе цуро имаш” као показатељ симбиозе уметности читавог Балкана https://www.youtube.com/watch?v=NGCURBHF 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

У оквиру ове теме ученици могу да истражују развој модерних технологија у служби широке заступљености примењене музике у медијима, односно 

мултумедијалним уметностима. Ученици упознају сценску музику, музику на филму, позоришту, радију, телевизији и интернету кроз приказивање видео материјала који 

ће подстаћи истраживачке задатке, презентације, дебате, интервјуе, критике… Препорука је да фокус рада буде на примењеној музици на подручју Србије и то 

истраживањем музике за филмове/серије српских композитора Зорана Симјановића, Војислава Вокија Костића, Војкана Борисављевића, Горана Бреговића... 

У оквиру теме ученици могу да раде на припреми извоёење одреёене музичке нумере из филма, мјузикла, позоришта..., откривајући повезаност музике и других 

уметности. 

Маркетинг у музици се може истраживати на више начина. Један аспект може бити одговор на питање како одреёено дело или музички догаёај промовисати (како је 

то некада изгледало, а како данас...), а други аспект је на који начин избор музике и сама музика утиче на маркетинг неког другог уметничког (или друге врсте) производа. 

У циљу разумевања значаја музике у рекламама, а у сврху маркетинга (промоције школе, догаёаја, хуманитарних акција, локалне заједнице...), ученици истражују 
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одабране рекламе, анализом одабраних доносе суд о улози музике и дефинишу кораке у процесу израде. Ради унапреёивања маркетинга школе ученици припремају 

материјал за израду спота за химну школа/џингла за различита дешавања...), користећи ИКТ. 

После увода наставника у музичку критику као вида уметничке критике ученике треба кроз разговор навести да сами или истраживањем доёу до података који ће им 

дати одговоре на различита питања као што су: шта је то што музичку критику одваја од извештавања, шта може бити предмет уметничке критике, ко може бити музички 

критичар и који су објективни за разлику од субјективних аспеката музичке критике; који је значај музичке критике за извоёача, публику, музикологе... Ова тема треба да 

резултира музичком критиком коју ће ученици у улози музичког критичара написати након посете неком концерту, или слушања одреёене композиције/извоёача на часу. 

Ученици могу, такоёе, да направе кратак приказ музичке критике из пера Бранке Радовић, Смиљке Исаковић… 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Вартекс Баронијан: „Музика као примењена уметност”, Београд, РТС 

– Зоран Симјановић: „Примењена музика”, Београд, Бикић Студио, 1996 

– Рихард Мерц: „А, Б, Ц… звука у аудио визуелним медијима”, Београд, РТС, 2013. 

– Дејвид Бирн: „Како ради музика”, Геопоетика, Београд, 2015. 

– Примена музике у маркетингу, најбоље домаће рекламе, Видео (за ученике): https://www.youtube.com/watch?v=j HYPERLINK 

„https://www.youtube.com/watch?v=j85rX5NXIFU&t=185s”85   

– Примери музичке критике: http://stankosepic.com/prikazi_i_kritike.php  

– Бранка Радовић: „Шта је то музичка критика”, Наслеёе, Крагујевац, 2007. вол. 4, број 8, стр. 121–154. 

– Смиљка Исаковић. „Бемус преплетум мобиле”, Службени гласник, Београд 2012. 

– Смиљка Исаковић: „Viđenja - Musica modus vivendi”, РТС, Београд 2013. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

7. ИЛИ 8. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 11 

Недељно: 1 ОСТАЛО 25/23 

Годишње: 36/34 СВЕГА 36/34 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 2 4 6 

2.  СВЕТ РАДА 3 7 10 

3.  ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 2 6 8 

4.  УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 4 8/6 12/10 

 
 

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, 

способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања 

друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

– наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 

– на декларацији пронаёе најважније информације о производу и одреди 

однос цене и квалитета; 

– посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди могућности 

њиховог развоја у будућности; 

– повезује одреёена занимања и врсту и нивое образовања; 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања; 

– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 
Однос цене и квалитета производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за услугу. 

Остваривање права потрошача. 

СВЕТ РАДА 
Свет занимања некад, сад и у будућности. 

Професионална оријентација. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и мотивационог 

писма. 

Концепт целоживотног учења. 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

– разликује особине лидера и менаџера; 

– одговорно преузима задужења у тиму, сараёује са другим члановима тима 

и учествује у доношењу одлука; 

– планира, распореёује и управља ресурсима (знања и вештине, време, новац, 

технологије); 

– учествује у осмишљавању пословне идеје; 

– информише се о постојању сличних производа на тржишту; 

– комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 

– примењује правила пословне комуникације; 

– поштује етичке принципе у пословању; 

– израчуна трошкове израде производа према датим инструкцијама; 

– прикупи информације о ценама сличних производа на тржишту и на 

основу њих одреди цену свог производа; 

– учествује у промоцији и продаји производа; 

– презентује рад свог тима. 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 
Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 
Појам предузећа (привредног субјекта). 

Производ и/или услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и материјални ресурси. 

Пословна комуникација. 

Основни етички принципи у пословању. 

Процес производње и процес пружања 

услуга. 

Цена производа или услуге. 

Облици промовисања 

производа. 

Продаја производа или услуге. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Сврха слободне наставне активности Предузетништво је развој предузетничких компетенција, подршка професионалном развоју ученика као и припрема за 

сналажење у савременом свету рада који се мења услед технолошког развоја. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Предузетништво. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме које иако су програмски дате одвојено у реалном животу се прожимају и са ученицима треба тако радити да се укаже на 

њихову повезаност. По садржају тема програм има највећу корелацију са програмом Техника и технологија уз уважавање ученичких ваншколских знања и вештина из 

света рада. 

Наставник је модератор активности. За увоёење ученика у тему он припрема што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, односно мотивисања 

ученика за рад на њима. Избору мотивационог материјала треба посветити велику пажњу имајући у виду узраст ученика, њихова интересовања, специфичност теме и 

предзнања. Материјал треба да мотивише ученике да истражују, улазе у дискусију, образлажу своје ставове. Наставник је пратилац ученичких активности и, уколико је 

потребно, давалац додатних подстицаја, али не и готових решења. Потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, истрајност, 

одговорност, аутономно мишљење, сарадњу, једнакост меёу половима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што 

различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. 

Број часова по темама није унапред дефинисан. За сваку тему и часове на којима се она обраёује, потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај 

разреда и индикатора меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/садржај. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 

Кроз студију случаја ученици се оспособљавају да у оквиру задатог буџета одаберу производ или услугу и аргументују свој избор  у односу на критеријуме као што 

су квалитет, цена, еколошка подобност, корисност производа/услуге, естетска вредност, робна марка, трајање гаранције, могућности сервисирања итд. Ученици се 

оспособљавају да се информишу о производу (прехрамбеном, хемијском, техничком, одећа и обућа) на основу његове декларације. Упознају се шта су то права потрошача 

и на који начин могу да их остваре. Упутити ученике на услове које потрошач мора да испуни да би остварио своја права. Посебну пажњу посветити правима потрошача у 

односу на безбедност и квалитет производа/услуге, могућност замене или повраћаја новчаних средстава уколико није испуњена потпуна функционалност производа у 

гарантном року, као и у случајевима када производ није у складу са декларацијом или за услугу није испуњена уговорна обавеза. Постоје велике могућности за 

истраживачке задатке као што су нпр. да ученици пронаёу информације о уобичајеном трајању гаранције за различите врсте производа. 

СВЕТ РАДА 

Уводне активности у ову тематску целину имају за циљ да ученици сагледају развојност занимања што подразумева и њихово нестајање, као и факторе који до тога 

доводе (технолошки развој, промене људских потреба...). За промишљање о развоју занимања у будућности погодне су креативне радионице.  

Ради пуног разумевања света рада ученици треба да се упознају са образовним профилима у оквиру различитих подручја рада, школама које их образују и захтевима 

које треба да испуне они који желе да се за њих школују. У ту сврху може се користити информатор за упис у средњу школу, а ученици подељени у групе могу добити 

различите задатке да га проуче (подручја рада, образовни профили у подручју рада, услови за упис, трогодишњи и четворогодишњи образовни профили, дуално 

образовање...). Неко од ученика требао би да се бави и информацијама о питањима како се наставља школовање после средње школе  и разликама које постоје измеёу 

похаёања гимназије и стручне школе, односно разликама измеёу опште и стручне матуре. Имајући у виду узраст ученика ниво академског образовања треба да буде само 
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на информативном нивоу. На основу тог истраживачког рада може се организовати активност у којој сваки ученик или пар треба да припреми презентацију у 

стандардизованој форми за изабрани образовних профил. Презентација би требало да садржи информације о школама које образују тај образовни профил, минималном 

броју бодова из претходних школских година, условима уписа, могућностима запошљавања и наставка школовања, као и за које послове су ученици оспособљени након 

завршетка школовања. Припремљене појединачне презентације објединити и објавити на сајту школе. Уколико постоји могућност, ученицима омогућити комуникацију са 

представницима средњих школа, као и појединцима који се баве тим занимањима а то може бити неко од родитеља. 

У оквиру ове теме ученици треба да се упознају и са појмовима професионални развој, професионална оријентација и селекција, форма и функција CV и 

мотивационог писма. Током рада ученицима сугерисати да ће због динамичних промена на тржишту рада, током своје професионалне каријере бити принуёени да буду 

флексибилни, да се континуирано усавршавају и оријентишу ка целоживотном учењу. 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

За увоёење у тему наставник може да припреми примере неких иницијатива, пожељно је да буду на глобалном и локалном нивоу, који илуструју снагу иницијативе и 

предузетништва. Након тога, може се организовати активност у којој ученици треба да идентификују различите проблеме у свом непосредном окружењу (нпр. проблеми у 

вези са животном средином, безбедношћу у саобраћају...), и сагледају могућности њиховог решавања из перспективе сопственог ангажовања и укључивања појединаца, 

група и организација из локалне заједнице. Овај садржај добро кореспондира са програмом Грађанског васпитања за све разреде јер он потенцира граёански активизам 

који се заснива на истим овим корацима: препознавање проблема – тражење решења. Након спроведене анализе ученици треба да изаберу два проблема и промишљају 

које су могућности њиховог решавања. Подељени у групе сачињавају план акције са основним елементима. Наставник кроз примере успешних менаџера и лидера, 

упознаје ученике са особинама које их одликују. На основу својих интересовања и способности ученици преузимају улоге у тиму, а затим анализирају које особине 

менаџера и лидера су им потребне за успешно обављање задатка. У раду се могу консултовати са особама за које процене да им могу помоћи. Спровоёење ове активности 

не треба да траје дуже од 3 часа јер је то увод у следећу тему где се очекује да ученици искажу, у складу са својим узрастом и знањем неки ниво иницијативности и 

предузимљивости. 

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

Током остваривања ове теме, ученици треба кроз практичан рад и симулацију рада привредног друштва да стекну јаснију слику о економском, финансијском 

функционисању предузећа, да развијају сопствене предузетничке капацитете, социјалне, организационе и лидерске вештине. Привредно друштво се оснива као виртуелни 

привредни субјекат који нема правни значај, али су сви процеси који се одвијају у њему реални. Уколико школа има регистровану ученичку задругу, пословање ученичких 

предузећа је потребно укључити у рад ученичке задруге. 

Ученици се дели на две групе (од 10–15 ученика). Свака група оснива и води сопствено предузеће – привредни субјекат, са реалним процесима, 

производима/услугама и остварује зараду. Ученичко предузеће, под менторством предметног наставника, пролази кроз све фазе развоја стварног привредног друштва 

(оснивање, развијање, затварање). Свако ученичко предузеће осмишљава свој производ или услугу, трудећи се да буду оригинални, иновативни и креативни. Са циљем 

постизања ових захтева, важно је да ученици прикупе информације о истим или сличним производима или услугама на тржишту и успоставе комуникацију са окружењем 

како би испитали могућност остваривања пословног успеха. У складу са производом/услугом, ученици бирају назив предузећа, израёују лого предузећа и праве план 

активности. Са циљем прикупљања новчаних средстава за почетак рада предузећа, ученици могу да организују културни или спортски догаёај, продајну изложбу, аукцију, 

сајам. Како би обезбедили успешно пословање, ученици се уз помоћ наставника упознају са правилима пословне комуникације, основним етичким принципима у 

пословању и рационалном управљању расположивим ресурсима (знања и вештине, време, новац, технологије). Ученицима указати на важност поштовања кодекса 

пословног понашања, од начина опхоёења до кодекса облачења. Неопходно је да ученици уоче разлику измеёу свакодневне и пословне комуникације (вербалне и 

невербалне). Инсистирати на поштовању основних етичких начела, као што је професионално обављање пословне делатности, савесно извршавање обавеза и преузимање 

одговорности, поштовање преузетих обавеза, коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева. 

Ученици израчунавају све трошкове које су имали током реализације своје идеје. У те трошкове спадају трошкови материјала, трошкови израде и други трошкови. 

На основу прикупљених података, формирају продајну цену и усклаёују је са ценама сличних производа на тржишту. 
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Уз помоћ наставника, осмишљавају различите облике промовисања и продаје свог производа и остварују интеракцију са пословним сектором и потенцијалним 

купцима. Промовисање се може остварити и коришћењем ИКТ алата. Продајне активности могу бити реализоване на продајним изложбама, сајмовима и базарима. 

Након реализоване теме, неопходно је да сваки тим изврши евалуацију спроведених активности и изради презентацију о раду свог предузећа. Чланови тима доносе 

заједничку одлуку у које сврхе ће бити искоришћена новчана средства зараёена током пословања ученичког предузећа. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како комуницирају и сараёују, како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, дају креативна решења, како представљају 

резултате свога рада итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од 

интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такоёе, наставник прати и вреднује како 

ученици меёусобно сараёују, колико су креативни, како решавају задатке који садрже неке аспекте истраживачког рада, како решавају сукобе мишљења, како једни 

другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да 

буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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9.12.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОМАЋИНСТВО 

7. ИЛИ 8. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 24/23 

Недељно: 1 ОСТАЛО 12/11 

Годишње: 36/34 СВЕГА 36/34 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  
САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 
2 1 3 

2.  КУЛТУРА СТАНОВАЊА 5 3 8 

3.  КУЛТУРА ОДЕВАЊА 3 2 5 

4.  КУЛТУРА ПОНАШАЊА 4 1 5 

5.  
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 

ДОМАЋИНСТВА 

4 2 6 

6.  ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 6/5 3/2 9/7 
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Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих 

предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу 

у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 
 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 

домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других чланова заједнице/домаћинства и 

утиче на њихову промену ка рационалном планирању, економичној 

потрошњи и развијању одговорних еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ граёевинског објекта и 

унутрашњег уреёења домаћинства, уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

– учествује у активностима уреёења и заштите домаћинства и окружења у 

коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе становања и повеже развој 

и значај урбанизма за побољшање услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, припрема га и 

предаје на рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих извора 

енергије и значај топлотне изолације са уштедом енергије у домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уреёаје за загревање и климатизацију 

простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, правилно их употребљава и 

одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 

– планира радну недељу, укључује и усклаёује обавезе које има као 

појединац и у заједници/ домаћинству; 

– припрема и уреёује простор за ручавање и формира културне навике 

приликом узимања хране; 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 
Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у породици и њихово 

усклаёивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и културно наслеёе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
Породично домаћинство на селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 

Технички апарати у домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уреёење домаћинства и околине у градској и сеоској 

средини. 

Економично коришћење и потрошња воде у градском и 

сеоском домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви домаћинства. 
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– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и здрављу 

породице;-планира дневне оброке за своје домаћинство у складу са 

општим принципима правилне исхране уз уважавање потреба свих 

чланова домаћинства; 

– примењује основне технике и правила обраде и припреме намирница уз 

примену правилног руковања прибором, посуёем, справама и апаратима за 

припрему хране; 

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање личне хигијене 

и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује 

их са сопственим искуством ради решавања различитих проблемских 

ситуација; 

– комуницира на конструктиван начин; 

– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно 

се односи према свом животу, животу других и животној средини; 

– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 

толеранцију и равноправност у дијалогу. 

Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у 

домаћинству. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
Улога одеће и обуће у животу човека. 

Природни и вештачки материјали, њихова својства и 

употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног текстила, и декоративног 

плана у домаћинству. 

Одржавање и чишћење природних и вештачких 

материјала. 

Организација складиштења кућног текстила, обуће и 

одеће. 

Рециклажа кућног текстила и одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 
Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним средствима, у граду и 

на путовању. 

Савремена средства комуникације и претраживање 

различитих информација. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 

И ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСТВА 
Значај воде за одржавање хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање домаћинства 

Одржавање домаћинства 

Отпадни материјали у домаћинству. 
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ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 
Хранљиви састојци и животне 

намирнице. 

Класификација животних намирница према пореклу 

(биљне и животињске), улози у организму (енергетска, 

градивна, заштитна и регулаторна) и саставу. 

Енергетска вредност намирница. 

Потребе за састојцима хране зависно од узраста, 

занимања, пола, спољашње средине, здравственог и 

физиолошког стања организма. 

Рационална исхрана човека. 

Принципи рационалне исхране. 

Законски прописи, правилници о намирницама и 

квалитету хране. 

Последице неправилне исхране. 

Припремање хране, начини обраде намирница. 

Хигијенски услови приликом припремања хране. 

Одлагање, чување и конзервисање намирница. 

Апарати и машине за припремање, чување и обраду 

хране и намирница 

Загаёујуће супстанце хране и мере заштите 

Адитиви 

Органска и ГМО храна 

Култура исхране и понашање за трпезом: послуживање 

и узимање хране, стоно посуёе и прибор. 

Национална кухиња и кухиње у свету. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности Домаћинство намењен је ученицима седмог или осмог разреда основне школе. Циљ ове слободне наставне активности је да 

се интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту свакодневног живота, да се унапреде вештине и формирају навике у вези са 

важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те 

кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. 

СНА-Домаћинство реализује се у седмом или осмом разреду са једним часом недељно. Препоручује се реализација наставе у групи од 10, а највише 15 ученика, у 

специјализованој учионици, опремљеној потребним наставним средствима, или у учионици која поседује рачунаре. Ради стицања увида у предзнања ученика, препоручује 

се да наставници који реализују наставу ове слободне наставне активности размотре садржаје програма наставе и учења следећих предмета: Свет око нас, Природа и 

друштво, Српски језик, Ликовна култура, Техника и технологија, Биологија, Физика, Хемија, Историја, Географија. Настава ове слободне наставне активности треба да 

пружи услове за интегрисање и функционализацију знања из различитих наставних предмета и свакодневног животног искуства, умења и формирање навика потребних за 

унапреёивање квалитета живота, заштите, како сопственог здравља, тако и здравља других људи и очувања животне околине. У циљу развијања сарадничких способности 

и формирања вештина потребних у свакодневном животу, препоручује се да се настава реализује применом метода кооперативног учења у групама. 

Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима друштвене заједнице и природног окружења у коме се школа налази. Такоёе, ученици могу 

у складу са својим интересовањима, разматрати нека питања, истраживати, правити презентације, пројекте, паное, симулирати тв/ радио емисије, организовати дебате итд. 

Програм учења се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени већ се ученици подстичу да користе што 

различитије информације и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развију осећај компетентности у раду са 

подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабрити да користе и друге 

изворе као што су књиге, старе фотографије и разговор са људима, староседеоцима, позивати у госте на часове родитеље који би могли учествовати у реализацији часа са 

више улога: презентовања њихове улоге у домаћинству, презентовања њиховог занимања. Такоёе, часовима могу присуствовати сведоци „минулих времена”, кустоси 

музеја, лекари, свештена лица који би разговарали и дебатовали са ученицима. Предлаже се, када год је то могуће, употреба ИКТ  (алата за извоёење образовно-васпитног 

процеса). 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за 

крај разреда и индикатора меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему. 

У програму слободне наставне активности Домаћинство постоји шест наставних тема: Савремено домаћинство и породица, Култура становања, Култура одевања, 

Култура понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене домаћинства и Исхрана у домаћинству. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСВО И ПОРОДИЦА 

У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици интегришу, функционализују знања, али и стичу знања о појмовима: породица, породица у 

ужем и ширем смислу, о фазама породичног живота, односима у породици и потребама савремене породице. У оквиру стицања знања о породици ученици уче о њеној 

улози у формирању културних потреба, навика и интересовања и развоју културног идентитета и припадности одреёеној групи. Овакав приступ доприноси успостављању 

односа измеёу појединца, породице и друштва, као и у успостављању релације „ми” и „други” што знања добијена у оквиру овог програма доводи у везу са знањима која 

се добијају у оквиру других предмета (српски језик и књижевност, географија, свакодневни живот у прошлости, граёанско васпитање, веронаука итд.). На исти начин се 

објашњава појам културно наслеёе, тако да ученици разумеју да се култура као начин живота (култура становања, одевања, исхране, понашања, рада) у прошлости 
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испољава кроз наслеёе (материјално и нематеријално), а савремена култура – кроз савремени начин живота. У оквиру ове теме ученици би требало да направе план 

активности своје породице на дневном, недељном или месечном нивоу, и да истраже културно наслеёе своје породице. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите врсте стамбеног простора, о могућностима за економично и целисходно 

коришћење тог простора, као и о могућностима прилагоёавања стамбеног простора функционалним и естетским потребама чланова породице. Треба указати на важност и 

улогу стамбеног простора у нормалном функционисању и различитим фазама развоја једне породице. Стан/домаћинство треба разматрати као сложени скуп његових 

функционалних целина. Ученик треба да зна који су функционални, хигијенски и естетски захтеви које стамбени простор треба да испуни. 

У овој теми треба размотрити начине уреёења и одржавања стана/домаћинства према потребама чланова породице/домаћинства и према односу стан 

околина/окружење. У оквиру практичних вежби различите групе ученика треба да израде предлоге уреёење стана/домаћинства у коме живе, поштујући потребе, 

склоности и активности особа које у њему живе (спортисти, музичари, писци, лица са специјалним потребама, деца, старе особе) и да меёусобним извештавањем кроз 

дискусију одобре или унапреде предлоге. Утицај породице и појединца на уреёење околине треба размотрити из угла градска/сеоска средина, асфалтирана/неасфалтирана 

улица и сл. Такоёе, треба размотрити уреёење стана/домаћинства са различитих аспеката: функционално/ модерно/ практично/. Кроз дискусију са ученицима треба 

размотрити безбедност у домаћинству, на одржавање и безбедну употребу кућних апарата, ученике упутити да истражују и презентују уштеду топлотне енергије у 

домаћинству (правилна употреба кућних апарата, топлотна изолација стана, грејање стамбених простора). Организовати посету водоводу, хемијској и микробиолошкој 

лабораторији у истом, организовати дебату са ученицима на тему употреба воде у градском и сеоском домаћинству, зашто је неопходно економична употреба воде, да ли 

користити флаширану или „чесменску воду“ и проблему отпадних вода. 

Кроз искуства деце треба указати на значај савремених апарата у домаћинству. У оквиру ове теме ученици се обучавају за њихову безбедну примену и разумевање 

конвенционалних ознака на апаратима у домаћинству. Такоёе, уче и о важности правилног избора и примене прибора и средстава за одржавање стамбеног простора и 

околине као и о селективном прикупљању отпада у домаћинству (класификација, рециклирање, разградивост отпада). У овом делу, ученици би могли и да покрену 

сакупљачку акцију секундарних сировина, да је прошире на целу школу и/ или локалну заједницу. За то би требало да направе тим, поделе улоге у тиму, осмисле све фазе 

акције, начин оглашавања, прикупљања и улагања новца који добију после продатих секундарних сировина. Такоёе, ученици могу да направе изложбу од кућног отпада: 

пластичних флаша, лименки, старе хартије, стаклене амбалаже. Изложба би могла бити и продајна, а зараёен новац ученици би могли да употребе за хуманитарну акцију 

или за опремање кабинета/учионице (кутка) за домаћинство. 

У оквиру ове теме препоручује се употреба апликација, софтвера, нпр. Sweet home или неке друге, уз помоћ које ученици могу да планирају, пројектују и уреёују 

виртуални простор за живот. Ученици у паровима могу да направе пано, или кратки филм којим приказују класификацију, рециклирање и разградивост отпада у 

домаћинству. Овај део наставе ученици би могли да употпуне практичним радом, компостирањем биоразградивог отпада из домаћинства. У оквиру ове теме реализовати и 

вежбу пречишћавање воде. Било би упутно ученике упутити у прављење филтера за воду од природних материјала, у слојевима (за преживљавање у природи и измењеним 

условима живота). 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

У оквиру наставне теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају одећа и обућа у животу савременог човека (физиолошка, психолошка, естетска, 

функционална), да одећа и обућа могу бити направљене од природних и вештачких материјала, разлике у својствима природних и вештачких материјала, да врше избор 

тканине према својствима тканине и намени одеће, да на основу својстава тканине бирају начине за чишћење и чување одеће и обуће, значење ознака на декларацији 

одевних предмета. Овде би ученици могли да истражују изглед и крој неког одевног предмета (нпр. Ђачке униформе, одела за матурско вече) кроз векове и да направе 

модну ревију. Увод у ову област могла би бити посета локалном музеју или гостовање кустоса локалног музеја. 

Важно је да ученици науче о избору материјала из угла улоге/намене одеће и обуће. 

Кроз практични рад треба овладати вештинама одржавања одеће направљене од различитих материјала (прање, уклањање флека, пеглање, одлагање, пришивање 

дугмета), правилно читати и тумачити деклерације на етикетама обуће и одеће, осмислити пано и представити одржавање одеће направљене од различитих материјала. 
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У овом делу наставе ученици могу да направе презентацију на тему Рециклирани памук и његова употреба. Такоёе, могу организовати прикупљачку акцију старе, 

памучне гардеробе, пронаћи која текстилна трговина откупљује стару гардеробу или организује акцију старо за ново. Нову гардеробу, зараёену тим путем, донирати 

прихватилишту за младе или сигурним кућама. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Четврта тема Култура понашања треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним активностима у области културе понашања: 

куповини, комуникацији и путовањима. У области куповине мисли се на правилан избор потребних (не сувишних) артикала, планирање и правилну расподелу кућног 

буџета. Информисање о квалитету артикала путем информационих и комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи избор, омогућава и 

уштеду новца и времена. Такоёе, примена информационих и комуникационих технологија омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Одабир дестинације, 

резервација и куповина карата се, на пример, данас много лакше обављају уз помоћ информационих технологија. 

Савремена средства комуникације данас омогућавају бољу информисаност и лакшу комуникацију са пријатељима, члановима друштвених група којима припадају 

као и са члановима уже и шире породице. Ученици треба да кроз практичне примере и реализацију науче о употреби (техничкој примени) ових средстава, али и о 

састављању сажетка разговора, писма, поруке, тако да не изоставе суштину (зашто некога зову или шта је предмет поруке или писма, е-маил-а). 

У оквиру ове теме ученици треба да овладају вештином писања и упућивања једноставних писаних форми биографије, захтева, молби и жалби. Ово подразумева 

податке: коме је намењено, истицање предмета, неопходних/релевантних информација и потребне податке о подносиоцу (име и презиме, адреса, контакт телефон и други 

биографски подаци). Како би наведено увежбали, ученици могу да покрену неку иницијативу у школи и да дозволу и мишљење траже електронским путем од директора, 

Наставничког већа и сл. 

У оквиру ове теме ученици у групама треба да направе план буџета и набавки, направе избор артикала на основу података о квалитету и цени артикала, планирају 

путовање, направе буџет и план обиласка културно-историјских знаменитости. Одраде вежбу званичне коресподенције као: писање биографије, упућивање захтева, молби, 

жалби и сл. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСВА 

Ова тема ће омогућити ученицима да разврставају хемикалије на козметику, личну хигијену, кућну хемију, правилно употребљавају исте и укажу на важност 

познавања и правилног читања ознака на истим. Ученици треба да истраже и да направе план набавке кућне апотеке и апотеке за путовање. Како и чиме могу да заштите 

дрво, метал и зидове од атмосферског утицаја, такоёе треба да истраже како да уклоне мрље са стакла, намештаја, металних предмета, одеће и обуће у домаћинству. 

Ученици могу да истражују у групама и резултате презентују на паноу, Power Point презентацијом, кратком анимацијом или усмено. 

ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Наставна тема Исхрана у домаћинству ће омогућити ученицима да истражују и упознају се са „органском производњом хране”. Да истраже планирају буџет и за 

исхрану свог домаћинства ако користе „органску храну” и храну која није органска, са посебним освртом на ГМО. Ученици треба да се упознају са термином „правилна 

исхрана” и да испланирају потрошачку корпу за једно домаћинство. Ученици треба да истраже и презентују потребе за градивним, енергетским и заштитно регулаторним 

састојцима хране, у зависности од узраста, врсте занимања, пола, климатских услова, здравог и физиолошког стања организма. Шта су последице неправилне исхране? 

Ученици би требало да упознају прописе и правилнике који се односе на храну. Такоёе, овде се учи о мерама заштите хране од загаёивања, правилном одлагању, чувању и 

конзервирању намирница (физичке, хемијске и биолошке методе), како се припрема храна, који су начини обраде намирница како да  намирнице током припремања не 

изгубе хранљиве вредности, који су хигијенски услови приликом припремања хране, како се правилно рукује и како се одржавају машине за обраду намирница и апарата 

за чување хране. Култура понашања за трпезом и култура исхране се демонстрирају. Такоёе, ученици презентују националну и светске кухиње (ово се може реализовати и 

кроз школску манифестацију Меёународни дан језика, где ће у једном сегменту бити приказане гастрономије земаља чији се језици и култура презентују). 

У оквиру ове теме планиране су вежбе које се могу изводити у групама: састављање јеловника (расподела укупних енергетских потреба по појединим оброцима у 

току дана (кроз симулацију ситуације одласка код нутриционисте по савет: детета спортисте, потхрањене особе, особе са вишком килограма, труднице, детета у 

пубертету). 
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Ученици могу да истражују навике у исхрани код нас и у свету, као и последице тих навика. Увежбавају припрему хране у сировом  стању, као што су: салате и 

сокови од воћа и поврћа, припремају млечне напитке, воћни јогурт, као и дезерт. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. На почетку сваког часа, наставник 

пружа ученицима могућност да сами себе процене у теми часа која ће се обраёивати (базирано на дотадашњим стеченим знањима у другим наставним предметима или 

свакодневном животном искуству). То се може реализовати тако што ће ученици проценити своје знање на стикеру, а наставник залепити те стикере на помоћној табли и 

сл. За ову намену наставници могу позвати ученике да подигну онолико прстију своје шаке којом оценом процењују своја предзнања (један прст одговара оцени 

недовољан (1), пет прстију одговара оцени одличан (5). Такоёе, наставник позива ученике на крају сваког часа да процене себе, у смислу, колико су напредовали у 

стицању знања, вештина, формирању ставова, током часа. То би, уједно, могла бити и ученичка евалуација наставниковог рада на часу. Наставник сваку врсту оцењивања 

јасно и прецизно образлаже ученику, поштујући његов интегритет. У Домаћинству као слободној наставној активности најважније је да наставник прати напредак 

ученика у вештинама комуникације (вршњачкој и са одраслима), критичког мишљења, мотивисаности, предузимљивости, организацијским вештинама, културним 

навикама, односу према сопственом здрављу, здрављу његове околине, као и о бризи за очување животне средине, креативности и решавању проблема. Наравно, 

наставник уз помоћ одељењског старешине и ПП-службе је способан да примени прилагоёавање метода, али и садржаја за ученике са посебним потребама у наставном 

процесу. Наравно, то се односи и на израду посебног наставног материјала, као и правила оцењивања. 

Линкови ка референтним сајтовима: 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html 

https://www.vet.minpolj.gov.rs/projects/sr/den/ 

https://www.efsa.europa.eu/en 

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/lat/o_nama/hrana.html 

https://www.muzejisrbije.rs/ 

https://www.nb.rs/pages/article_link.php?id=109 

http://192.168.8.1/html/guide.html?randid=1004436850?updataredirect=www.sepa.gov.rs 

http://www.sepa.gov.rs/ 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html 

https://kompanije.co.rs/kategorija/otkup-i-prodaja-sekundarnih-sirovina 

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-nacinu-skladistenja-pakovanja-obelezavanja-opasnog-otpada.html 

https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/upravljanje-otpadom/pravilnicihttps://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/upravljanje-otpadom/pravilnici 

https://www.who.int/ 

http://etnokutak.com/blog/koji-su-stari-zanati/ 
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9.13.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

7. ИЛИ 8. РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВA 
ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА: 

ОБРАДА 17 

Недељно: 1 ОСТАЛО 19/17 

Годишње: 36/34 СВЕГА 36/34 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПО ТЕМАМА 

Р
. 
б
р
. 

те
м
е 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ 

ТИП  ЧАСА 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
УКУПНО 

1.  ПРИРОДА 5 6 11 

2.  ВРЛИНЕ 11 11 22 

3.  УМЕТНОСТ 1 2 3 

 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 

подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, критичког и креативног 

мишљења. 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

Кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

– критички промишља и анализира питања и проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и комуницира са другима на конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у процени властитих и туёих становишта, 

поступака и постигнућа 

– сараёује са члановима групе којој припада и одупре се притиску групе на асертиван 

начин 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о могућностима 

њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и културни контекст 

– учествује у расправи која доприноси атмосфери отворености и узајамног уважавања 

– преузме одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном 

окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости 

Појам добра / зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и различитости 

Појам љубави 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности филозофија са децом је инспирисан историјом филозофије, али његов циљ није да подучава филозофији. СНА филозофија са 

децом у центар ставља филозофско истраживање које подстиче децу да критички и самостално мисле, формирају, храбро и рационално аргументују своје ставове. 

СНА филозофија са децом доприноси остваривању општих исхода другог циклуса образовања и васпитања, као и развоју кључних и меёупредметних компетенција. 
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Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, циљеви и исходи образовања и васпитања одреёени чл. 8. и 9. ЗОСОВа, 

опште меёупредметне компетенције одреёене чланом 12. ЗОСОВа, Стратегија развоја образовања 20–30, као и ово упутство које изражава специфичности 

програма филозофије с децом. Програм СНА филозофија са децом има подршку Меёународног савета за филозофско истраживање са децом (ICPIC), Европске фондације 

за филозофирање са децом (SOPHIA), УНЕСКА, Aмеричког филозофског друштва, бројних националних организација и програма Европе, Америке, Аустралије, Јужне 

Америке, српског Центра за филозофско истраживање у образовању – филозофија за децу, Српског филозофског друштва. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Како програм фаворизује активност ученика, планирање наставе подразумева најпре припрему простора у којем је традиционална учионица претворена у простор 

истраживачке радионице погодан за филозофију са децом. Важно је да у учионици има довољно места да се столице сместе укруг или полукруг, тако да могу једни друге 

да виде. У тој позицији ученици могу чешће и лакше да комуницирају и ступају у контакте једни са другима. Ученицима не треба дозволити да седе изван круга и да се на 

тај начин искључе из дискусије. 

Улога наставника у радионицама филозофских истраживања подразумева вештину фацилитатора. Наставник нема за циљ трансфер знања и вредности, већ увоёење 

ученика у тему, помагање деци да оно што већ постоји у њиховом духу искажу на артикулисан начин, да у сарадњи са другом децом, конструишу нова знања. Наставник 

води и прати ученике током процеса истраживања, представља кључне појмове садржаја, подстиче ученике да анализирају, пореде понуёене одговоре, траже алтернативе, 

откривају везе меёу појмовима. Наставник прати интересовања ученика, подстиче радозналост, негује критички дух својих ученика, подстиче ученике на размишљање о 

вредностима, на култивисање врлина, аргументовање, истрајност и аутономно мишљење. Наставник подучава ученике помоћу упитаности, на рефлексиван и 

самокоригујући начин, као такав он је модел својим ученицима. 

Наставник не користи уџбеник, већ стимулус, материјал који раније припреми да би мотивисао ученике, изазвао конфликт у мишљењу и патос за учење и 

истраживање. Стимулус провоцира тему и мотивише ученике за дискусију. Стимулус зависи од теме и узраста ученика. У филозофској радионици је то најчешће прича, 

али то може бити и слика, филм, етички конфликт, нечији поступак, песма, музика, провокативно питање, новински текст... 

Филозофска питања која наставник припреми да би подстакао дискусију зависе од вештина које се тим питањима желе изградити код ученика. Питањима којима се 

тражи разјашњење (можеш ли то да објасниш, можеш ли да ми даш пример за, шта тиме хоћеш да кажеш...) изграёују се вештине дефинисања, објашњавања, давања 

примера, преиспитивања. Питањима којима се траже разлози, узроци и аргументи (зашто тако мислиш, на чему то засниваш, како то знамо...) изграёују се вештине 

формирања аргумената и претпоставки, образлагање, тражење разлога и узрока. Питањима којима се испитују алтернативни ставови (можеш ли то да кажеш на други 

начин, постоји ли другачији став, а шта ако неко предложи да...) изграёујемо вештине прављења дистинкције, спекулисања, испитивање алтернативних ставова. Питањима 

којима се испитују последице (шта следи из тога што си рекла, да ли се тај став слаже са оним што је претходно речено, како би ти проверио да ли је то тачно...) изграёују 

се вештине имплицирања, доследности испитивања последица, проверавање. Питањима којима се испитују сама питања ( какво је то питање, где смо стигли са тим 

питањем, да ли смо сад ближи одговору на наше питање...) развијамо вештине испитивања, анализирања, повезивања, сумирања.  

Теме о којим се у радионицама расправља су отворени проблеми и питања која упућују на даље размишљање и истраживање, дискусију и сукоб различитих идеја, 

питања на које није могуће дати један, тачан, коначан одговор, питања на које ученици дају различите, често супротстављене одговоре. Филозофска питања нису 

емпиријска, не могу се решити рачунањем, гледањем у књигу и провером у искуству. Наставник може дозволити ученицима да и сами постављају питања. 

Отворени филозофски проблеми (теме – питања) за дискусију би на пример били: шта значи бити срећан, како знамо да је нешто добро, шта је толеранција, зашто је 

важно говорити истину и да ли је некада добро лагати, шта је циљ нашег живота, шта је време, шта је то што нешто чини лепим, шта је пријатељство, храброст, вредности 

породице, правда, слобода итд. 

Број питања и број часова по темама унапред није дефинисан. Једна тема може бити разматрана на два часа, идеално би било на сваком часу обрадити по једну тему 

тј. јeдaн проблем. За сваку тему и часове на којима се она обраёује, потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора 

меёупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/садржај. 
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У остваривању програма СНА филозофија са децом садржаји и теме се могу надовезати на програме предмета историје, српског језика и књижевности, психологије, 

наставом из уметности, рачунарства и информатике, са животом у школи и ваншколским искуством. 

Литература коју наставник може користити у припреми филозофских истраживачких радионица: 

– Радмила Бранковић-Сатон, Радмила Гошовић, Весна Гошовић, Филозофија с децом, Приручник за наставнике, Креативни центар, Београд, 2007, 

– Михаил Епштејн, Чему све уопште, Службени гласник, Београд, 2020, 

– Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика, Београд, 1998, 

– Ћурко Бруно, Грегурић Ивана, Нови вал у филозофији, Загреб, Јасенски и Турк, 2012, 

– Ćurko, Bruno, Kragić, Ivana: Filozofija za decu-primer Male filozofije, Osijek: Život i škola, 2008, 

– Lipman Mattew, Philosophy for Children, Thinking: the Journal of Philosophy for Children, 3, Monteclair State, NY, USA 1996, 

– Lipman Mattew, Тhe Educational Role of Philosophy, Critical&Creative Thinking 1/1, Dubuque, Iowa, March 1993, 

– Lipman Mattew, Thinking Children and Education, Kendal/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, 1993, 

– Fisher, R., Teaching Children to Learn, Stanley Thornes, Cheltenham, UK 1995, 

– Brenifier O., La pratique da la philosophie ‚a l‟ecole primaire,Paris,Alcofribas nasier 2007, 

– Gregory, M., Philosophy for Children and its Critics: a Mendham Dialogue, 2011, 

– E Marsal, T. Dobashi, B. Weber (Eds.): Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts (pp. 23–46). Frankfurt: Peter Lang. 

– Vansieleghem, N. & Kennedy, D, What is Philosophy for Children, What is Philosophy with Children – After Matthew Lipman. Journal of Philosophy of Education, 45(2), 

171–182.,2011, 

– Pešić, J. , Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja. Psihološka istraživanja, 14 (1), 5–23.2011, 

– Cleghorn, Paul (2002): „Why Philosophy with Children?”, Education Review, Vol. 15, No. 2, str. 47–51. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Активности у филозофским истраживачким радионицама имају форму структуираног и дисциплинованог, одреёеним правилима воёеног дијалога у којем ученици и 

наставник најпре заједно читају причу (гледају, слушају филм...). Потом наставник, фацилитатор даје могућност (време) да ученици испитају своје мисли о  причи (филму, 

слици...) и да размисле о ономе што их чуди или збуњује, о ономе што их је заинтригирало. Наставник пружа прилику да ученици размене сопствена мишљења са другом 

или са групом. Затим ученици, уз асистенцију тј. фино подешену подршку наставника, предлажу и демократски бирају питања за дискусију, исписују сва важна питања на 

табли. 

На почетку дискусије наставник тражи од ученика да погледају да ли постоји неки појам који треба дефинисати, да ли постоје различите интерпретације појмова које 

треба разјаснити. Отварањем дискусије водитељ, наставник треба да се уздржи од личног изјашњавања и давања одговора на питања. Кроз дискусију ученици развијају 

критички смисаони дијалог. Учесници у дијалогу чине заједницу истраживача која покушава да пронаёе најсмисаоније решење за проблем, да трага за истином, а не да 

покаже како је неко у праву а неко није. У овако замишљеном, сократском дијалогу влада дух заједнице истраживача који развија способност граёења својих идеја на 

идејама осталих учесника. 

Иако наставник има план воёења дискусије, своју агенду, он мора знати када може да се повуче, да деци преда контролу и води истраживање са стране. На крају 

дискусије треба размислити о ономе о чему је дискутовано и о начину на који је дискутовано. Тема о којој се дискутује има једнаку важност за постизање циља као и 

начин на који се дискутује. У дискусију треба укључити и ученике који се сами не јављају. Завршна реч треба да буде кратка и не треба је коментарисати. 

Радионице филозофских истраживања програма филозофија са децом могу бити унапреёене играма. У овом контексту игре имају функцију средства за подучавање и 

подстицање развоја ученика. Игре које се користе у програму филозофија са децом омогућују ученицима да вежбају вештине као што су планирање, постављање питања, 

расуёивање, посматрање нечега са различитих тачака гледишта, размишљање о новим идејама. 
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У филозофским истраживањима фацилитатор ће бирати оне игре које ће се најбоље уклопити у постизање задатог циља: вежбање креативног мишљења, 

концентрације, пажљивог слушања и памћења, вежбање говорења, размишљање о значењу веза меёу речима, размишљање о узрочно-последичним везама, вежбању 

самодисциплине и говорења пред публиком, подстицања сарадње чланова групе, подизање енергије у групи, креативно хипотетичко мишљење ... 

Упркос разликама меёу играма, све оне код ученика играча подстичу независност, самопоуздање, сарадњу и уважавање. Оне, такоёе, подржавају вредности и 

позитивно понашање које је неопходно за односе у заједници. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како дају креативна решења, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 

аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Такоёе, наставник прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, како решавају задатке који садрже аспекте истраживачког рада. 

За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу 

знања, вештина, ставова. 

Евалуатори овог програма не морају бити само наставници који изводе наставу. Допринос процесу евалуације могу дати сама деца (само-евалуација), родитељи 

заинтересовани за резултате рада са њиховом децом, али и колеге и стручни сарадници који могу даље користити резултате евалуације за планирање својих активности. 

У филозофији са децом постоје многи елементи који утичу на различите циљеве образовања, тако да је потребно да одлучимо шта желимо да евалуирамо и колико ће 

евалуација бити селективна. Евалуациони упитници, најчешће направљени у виду евалуационих листова могу процењивати резултате когнитивног плана и односе у 

истраживачкој групи, затим метакогнитивне процесе, тј. критичко промишљање о сопственим мисаоним процесима и вештинама мишљења, као и промишљање о 

процесима и вештинама мишљења других чланова групе, потом мишљење о томе у којој се мери група понашала као заједница истраживача и шта ученици мисле о 

сопственом доприносу у остварењу циља часа, мишљење о сопственим и туёим идејама и предлозима за дискусију. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да 

буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разу 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
 

  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ИСХОДИ 

СЕПТЕМБАР 

Свечани пријем првака 

„Добро дошли, драги 

прваци“ 

Учитељи будућих првака, 

ученици другог трећег и 

четвртог разреда 

Пожелети добродошлицу првацима, 

поделити им беџеве са ознака разреда и 

одељења. 

ОКТОБАР Обележавање Дечје недеље 

Учитељи, одељењске 

старешине, ученици свих 

разреда 

Развијати толеранцију, другарство, 

љубав према спорту, правилан однос 

меёу половима и поштовање свих. 

НОВЕМБАР 
Меёународни дан 

толеранције 
Педагог, библиотекар 

Развијање толеранције, љубави и 

другарства 

ДЕЦЕМБАР Прослава Нове године 

Чланови драмско-

рецитаторске секције, хор, 

фолклор 

Обележавање празника 

ЈАНУАР 
Прослава школске славе – 

Светог Саве 

Чланови драмско-

рецитаторске секције, хор, 

фолклор 

Прослава школске славе, упознавање са 

ликом Светог Саве и народне традиције. 

ФЕБРУАР 
Ликовни конкурси, 

такмичење рецитатора 

Чланови ликовне секције, 

чланови рецитаторске 

секције 

Развијање љубави према ликовној 

уметности, лепом казивању стихова, 

љубави према поезији. 

МАРТ Прослава Дана жена 

Чланови драмско-

рецитаторске секције, хор, 

фолклор 

Развијање љубави према мајкама, 

поштовање свих жена. 

АПРИЛ Маскенбал, васкршњи сабор Ученици нижих разреда Развијање маште 

МАЈ 
Учешће на смотри „Извор 

живе речи“ 

Чланови литерарне секције,  

чланови драмско-

рецитаторске секције, хор, 

фолклор 

Развијање љубави према поезији и 

прози 

ЈУН Такмичење у глуми 
Чланови свих секција (6,7. и 

8. разред) 

Ученици треба да схвате значај успеха и 

целогодишњег труда у постизању што 

бољег успеха. 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

  

Тема 
Предмети укључени 

у реализацију теме 
Начин реализације Циљ 

Турнир поводом дечије недеље и 

недеље спорта : 

одбојка, рукомет, шах и фудбал 

Штафетне игре 

Старе народне игре 

Јесењи крос 

Измеёу две ватре 

Вежбе на тлу 

Полигон спретности 

Игре на снегу 

Елементарне игре 

Ритмочке игре 

Пролећни крос 

Такмичења у џаку 

Покажи шта знаш 

Учешће деце на школским 

такмичењима 

Ликовна култура, 

физика, географија, 

биологија, музичко, 

математика. 

Реализација  различитим методама, физичка 

припремљеност ученика, начин рада  на који 

се ови турнири и елементарне игре изводе, и 

суёење. 

 

 

 

 

 

 

Екипно и појединачно 

учествовање у игри,  да 

сва деца буду обухваћења 

проргамом школског 

спорта и да се наёе за све 

дечија интересовања по 

нешто. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ 

СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

Циљ: 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – образовних активности . 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља. 

 Спровоёење поступака реаговања у ситуацијама насиља. 

 Успостављање система ефикасне заштите. 
 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља. 

 Саветодавни рад са ученицима са циљем превенције и ублажавања последица насиља 

 Изграёивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

 Спровоёење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и 

понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

 

Активности Начин остваривања Носиоци активности Временска динамика Начин праћења 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
Превенција насиља 
реализацијом 
радионица, 
предавања 

Обрада тема у оквиру ЧОС које се односе на 
упознавање са правилима понашања у 
школи и израду одељењских правила; теме 
везане за другарство, узајамно уважавање, 
толеранцију; ненасилно решавање сукоба, 
радионице везане за права детета, за 
превенцију дискриминације 

Часови 
одељењског 
старешине и 
радионице 

Током године, 
према 

плановима рада 
одељењског 
старешине 

Евиденција у 
дневницима 
образовно 
васпитног 
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Превенција насиља 
реализацијом 
културних, 
спортских, 
хуманитарних и 
других активности 

Рад у области културних, спортских, 
хуманитарних и других активности уз 
укључивање ученика у разноврсне садржаје 
чији је циљ квалитетно организовање 
слободног времена, развијање тимског рада 
а посебно промовисање здравих животних 
стилова 

Наставници, 
ученици, 
одељењске 
старешине, 
стручни 

сарадници, 
родитељи 

Током године, 
према 

плановима 
спортских, 
културних, 

хуманитарних 
активности, према 

програму 
здравствене 
заштите  

Евиденција 
посета 

у дневницима 
образовно 
васпитног, 
евиденција 
реализованих 
активности 

Превенција насиља 
раном идентификацијом 
ризика 

Идентификовање и рано препознавање ризика од 
насиља, злостављања и занемаривања анкетирањем 
ученика, давањем предлога мерама за превенцију и 
заштиту после обраде анкета 

Чланови тима Фебруар –мај 

Анкете, 
извештаји 

истраживања, 
предлози мера 

Превенција насиља 
упознавањем ученика са 
правилницима и 
процедурама у 
поступању у школи 

Упознавање ученика са Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље 
злостављање и занемаривање – и Правилником о 
поступању установе при појави дискриминаторног 
понашања и вреёања угледа, части и достојанства 
личности, упознавање са правилима понашања у 
школи, израда одељењских правила 

ОС Септембар 

Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада- 
ЧОС 

Активности ученика 
чланова Ученичког 
парламента 

Организација хуманитарних акција, реализација 

вршњачких едукација из превенције насиља и 

дискриминације, организовање дебата, ажурирање 

сандучета 
„Moja школа још боља” и „Кутија поверења“, 
Извештавање ученичког парламента о раду Тима 

чланови 
парламента и 

наставници који 
координирају рад, 

СС 

Током године 

Извештај о раду 
Ученичког 
парламента, 
организоване 

дебате, 
фотографије 
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Превенција насиља 
укључивањем родитеља 
ученика 

Упознавање родитеља ученика са правилницима, 
протоколом о поступању у случају насиља, 
платформама, садржајима за превенцију насиља, на 
родитељским састанцима , путем сајта, огласне табле, 
Рад сародитељима ученика који испољавају проблеме 
у понашању, укључивање родитеља решавање ових 
проблема у школи, извештавање Савета родитеља о 
раду Тима 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни сарадници, 
директор, Савет 

родитеља 

Током године 

Евиденција у 
дневницима 
образовно 

васпитног рада- 
засписници 
родитељских 

састанака, личне 
евиденције ОС и 
СС, извештаји 
рада Савета 
родитеља 

Превенција насиља 
усавршавањем 
запослених 

Стручно усавршавање запослених у установи и ван 
установе, упућивање запослених на платформе, 
садржаје за превенцију насиља, 

Директор, тим за 
професионални 
развој запослених 

током године Записници 
Наставничог 
већа, стручних 

већа, 
сертификати са 
похаёаних обука 

обука 

Сарадња са локалном 
средином 

Договори, анализе, предавања и радионице за 
ученике, родитеље, реализација пројеката и 
заједничких активности са –Домом здравља , 
Патронажном службом, Заводом за заштиту здравља, 
Школском управом, Центром за социјални рад, 
Локалном самоуправим, Црвеним крстом, спортским 
клубовима и удружењима, библиотеком, МУП-ом 

 
Директор, 
наставници, 
одељењске 
старешине, 

стручни сарадници, 
сарадници из 

локалне средине 

током године према 
планираним 
активностима 

сарадника локалне 
средине, и по 

потреби 

Евиденције 
сарадње са 
установама, 

личне 
евиденције ОС и 
СС, извештаји 
реализације 
посебних 
програма 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Проверавање сумње или откривање 

насиља, злостављања или занемаривања 

Заустављање дискриминаторног 

понашања 

-прикупљањем информација / директно или индиректно / 

-преглед видео записа 

-Тим и сви 

запослени 

-редовно током године 

Прекид насиља и смиривање учесника 

Смиривање ситуације при појави 

дискриминације 

-на месту дешавања раздвојити сукобљене и по потеби 

пружити или обезбедити потребну помоћ 

сви запослени у 

установи 

-у моменту дешавања 

Обавештавање родитеља, ОС,  

Подношење пријаве директору о 

дискриминаторном понашању 

-телефонским путем или писмено 

 

Информације о дискриминаторном  понашању 

ОС, Тим, 

директор 

-одмах после прекида и 

смиривања или по 

сазнању 

Консултације у вези насиља које се 

десило 

/ околности, анализа чињеница, процена 

нивоа / и у вези појаве дискриминације 

-разговор ОС, дежурни 

наставник, СС, 

Тим, директор 

ученички 

парламент 

-непосредно после 

дешавања 

Појачан васпитни рад са ученицима који 

су извршили први ниво насиља 
 

Појачан васпитни рад са ученицима који 

су извршили први ниво дискриминације 

-разговор са починиоцима насиља 

-разговор са ученицима који су трпили насиље или 

дискриминацију 

-разговор са ученицима сведоцима насиља и целим 

одељењем 

-разговор са родитељима 

ОС и родитељи -увек када се деси 

насиље и 

дискриминациј а 

Евиденција и праћење понашања 

ученика у насиљу првог нивоа и 

извештавање Тима 

-евиденција насиља 

-праћење мера 

-писани извештај Тиму на крају тромесечја 

 

ОС 

-код сваке појаве 

насиља првог нивоа 

Појачан васпитни рад са ученицима који 

су поновили насиље првог нивоа 

-прикупљање информација и разговори одељењског 

старешине и педагога са учеником и родитељима и даљи 

васпитни рад са учеником и одељењем 

-по потреби директор покреће васпитно- дисциплински 

поступак 

ОС,СС 

чланови Тима 

директор, 

родитељ 

-увек када одељењски 

старешине процени да 

је овај рад неопходан, 

рад једном или 

неколико пута 

поновљеног насиља 

првог нивоа 
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Послови везани за процедуре насиља 

другог нивоа 

Послови везани за процедуре 

дискриминације другог нивоа 

-изјаве ученика у присуству родитеља о самој ситуацији 

-прикупљање осталих података 

- разговори одељењског старешине и педагога са 

учеником и родитељима 

- даљи појачан васпитни рад са учеником и одељењем 

-по потреби директор покреће васпитно- дисциплински 

поступак 

ОС, СС,чланови 

Тима 

директор 

-родитељ 

-увек када се деси 

насиље и 

дискриминациј а другог 

нивоа 

Израда оперативног плана заштите за 

ученике- ученике починиоце насиља и 

дискриминације и жртве 

-планови за сваког ученика појединачно Тим за заштиту 

/ ОС, СС, 

директор 

родитељ и др. 

-у сваком насиљу 

другог нивоа 

Послови везани за процедуре насиља 

трећег нивоа 

 
Послови везани за процедуре 

дискриминације трећег нивоа 

-послови око прикупљања информација 

-изјаве о насиљу ученика коју он даје директора у 

присуству педагога, и родитеља 

/ако није спречен / 

-директор покреће васпитно-дисциплински поступак 

-изрицање мере 

-инфромисање, по потреби укључивање и сарадња са 

Центром за социјални рад, здравственим службама, 

полицијом, Школском управом и другим организацијама 

-појачан васпитни рад са учеником 

ОС,СС 

-остали чланови 

Тима 

директор 

-родитељ 

представници 

других 

организација 

-увек када се деси 

насиље и 

дискриминациј атрећег 

нивоа 

Подношење пријава надлежним 

органима, организацијама и службама 

и обавештавање Школске управе о 

насиљу и злостављању трећег нивоа и 

дискриминацији трећег нивоа 

-пре подношења пријаве разговор са 

родитељима 

-писмена пријава 

-писмено обавештење 

директор школе -у року од 24 

сата 

Израда оперативног плана заштите за 

ученике-ученике починиоце насиља и 

дискриминације и жртве 

-планови за сваког ученика појединачно Тим за заштиту 

/ ОС, СС 

директор 

родитељ и др. 

-у сваком насиљу 

трећег нивоа 

Информисање Центра за социјални рад и 

полиције о сумња или сазнање о насиљу, 

злостављања или занемаривању које 

ученик трпи у породици 

-писмено обавештење директор школе - када се сумња или се 

утврди да постоји 

такво насиље 
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Обавештавање родитеља и полиције када 

постоји сумња да насилни догаёај има 

елементе кривичног дела или прекршаја 

-писмено обавештење директор школе - када се сумња или 

утврди да насиље 

има елементе 

кривичног дела или 

прекршаја 

Послови везани за процедуру када је 

запослени починилац дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

-директор школе предузима мере према 

запосленом, а са дететом процедура заштите 

директор школе - када је запослени 

починиоц 

Обавештавање полиције када је родитељ 

починилац насиља и злостављања према 

запосленом 

-позивање полиције 

директор је дужан да одмах обавести јавног 

тужиоца и полицију. 

директор секретар, 

дежурни наставни 

чланови Тима 

-одмах када се 

насиље деси 

Обавештавање родитеља, а ,по потреби, 

полиције и Центра за социјални рад о 

насиљу ученика према запосленом 

- покретање васпитно- дисциплинског 

поступка за тог или те ученике 

-изрицање васпитно- дисциплинске мере у 

складу са Законом 

-обавештавање родитеља и надлежних 

институција 

-рад на процедури покретања васпитно- 

дисциплинског поступка и изрицања 

васпитно-дисциплинске мере на 

седници Наставничког већа 

директор школе 

 

директор и остали 

учесници у 

васпитнодисциплис ком 

поступку 

-одмах када се 

насиље деси 

Обавештавање родитеља, полиције и 

Центра за социјални рад о сумњи да је 

починилац дискриминације и насиља 

треће одрасло лице 

-усмено и писмено обавештавње директор школе -одмах по 

сазнању 

Реализација друштвено-корисног и 

хуманитарног рада 

саставни део процедура је избор ДКР у 

сваком конкретном случају / бира и 

предлаже ОС, усваја одељењско веће /, а  

његову реализацију организује и прати 

ОС/стручни сарадници 

ОС, чланови одељењског 

већа, стручни сарадници, 

родитељи 

Према плану 

заштите 
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ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа могућност ученику да задовољи своје интересе, склоности 

и способности за поједине области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према појединим предметима и 

областима. Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати школу са друштвеном средином. 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: усвајање основних појмова из позоришне уметности; развијање читалачких способности; развијање глумачких способности. 

Садржаји: 

 Формирање секције и упознавање ученика са планом и програмом рада 

 Основми појмови позоришне уметности 

 Одабирање текста за драматизацију, односно избор комада за припрему представе 

 Генерална проба пред наступ на прослави Светог  Саве 

 Учествовање на различитим драмским такмичењима и смотрама 

 Школска свечаност поводом завршетка школске године 

 Извештај о раду секције 

Наставне области- 

садржај активности 

Начин и поступци остваривања програма за ваннаставне 

активности 
Компетенције 

О ГОВОРНИМ 

ВРЕДНОСТИМА 

Познавање и увежбавање уметности говорења претходи 

јавном  наступу. На   примерима текстова, поштујући предлоге и 

избор чланова секције, наставник организује и подстиче проучавање 

вредности говорног језика кроз вежбе: интонације, темпа, правилне 

артикулације, акцентуације, мимике и гестикулације. Како је 

разумевање изговореног текста предуслов добре говорне 

интерпретације, наставник поставља проблемска питања у вези  са 

текстом,  успоставља  везе  са  искуством  ученика, подстиче ученике 

да изражавају своје ставове. Користећи звучне записе, чланови 

секције анализирају, понављају, увежбавају и процењују успешност 

изговореног текста. 

Ученици откривају и развијају своје посебне 

потенцијале, говорне и изражајне способности и 

примењују их у реалним условима.  

Развијају кртичко мишљење, стичу самопоуздање 

и овладавају самосталним приступом разним 

проблемским ситуацијама.  

Повезују лична питања и доживљаје са 

предметом учења.  
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ДРАМСКЕ ИГРЕ 

Избором текстова за драмску игру, ученици се подстичу на 

стваралаштво. Уз сугестију и помоћ наставника осмишљавају кратке 

драмске импровизације (самостално или у мањим групама), чији је 

циљ и стицање знања, вештина. Ученици пишу краће драмске форме 

и изводе их на часовима одељењсног старешине. 

Повлаче паралеле измеёу сопствених искустава и 

градива, те развијају могућност тумачења и 

примене градива.  

Развијају кључне компетенције – интелектуалне и 

социјалне.  

Умеју да искажу своје идеје.  

НА ПОЗОРНИЦИ 

Проучавају се драмски текстови различитих жанрова (утврёивање 

теме, идеје, сукоба). Бирају се текстови за драматизацију и прави 

план за учествовања на школским свечаностима и другим смотрама. 

Организују се и спроводе пробе. Израёују се костими. Остварује се 

сарадња са рецитаторском, ликовном и информатичком секцијом. 

Организујемо посету извоёењу позоришне представе, а затим и 

трибину о одгледаној представи.  

Јачају друштвену свест и осећај одговорности.  

СУСРЕТИ 

Ученици презентују рад на школским свечаностима (Свети Сава, Дан 

школе), школским манифестацијама (Дан планете Земље, Дан 

заљубљених). 

Учествују на смотрама драмских секција.  

Умеју да анализирају и вреднују уметничка 

делла.  
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САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
 

Тема Садржај рада 

Пешак у саобраћају 

1. Уводне напомене о саобраћају – историјски развој, средства...  

2. Основна правила кретања пешака 

3. „Како долазим у школу?“ 

Прелазак и кретање пешака коловозом 
4. Правила - прелазак пешака преко коловоза 

5. Правила - кретање пешака по коловозу 

Саобраћајни знаци 
6. Изглед и значења знакова 

7. Правила поступања по саобраћајним знацима 

Саобраћајни полигон спретности „Шта знаш о саобраћају“ 
8. Техничка израда елемената полигона 

9.. Постављање полигона 

Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 10. Припрема и организација такмичења 

 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 
Информатичка секција је основана са идејом да кроз креативан рад и решавање конкретних, реалних проблема упозна ученике са 

могућностима које им примена и коришћење информационих технологија пружају. Такоёе, да објасни ученицима савремена кретања у овој 

области и њен значај у савременом друштву. 

Програм секције 

 

Рада секције  је организован по следећим групама: 

 

• Конституисање секције 

• Према предложеним темама ученици бирају област којом ће се бавити 

• Формирање група  
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• Наставник даје неопходна упутства, координира и прати рад 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

План рада ликовне секције обухватиће: 

• Цртање 
• Сликање: - по моделу, пејзаж 

• Ликовни конкурси 

• Дан планете земље 
• Сузбијање болести зависности 

• Сузбијања насиља 
• Борба против сиде 
• Црвени крст Србије 
• Помоћ старима и сл. 

 

У оквиру рада ликовне секције планираће се и рад у вези различитих школских манифестација, приредби, верских празника и поставка 

изложбе истих: 

 

- Смедеревска јесен 

- Новогодишњи украси 

- Школска слава Свети Сава 

- Ускршња декорација јаја 
- Годишња поставка сценографије и изложба дечијих ликовних радова током манигестације „Извор живе речи“ 

1. група за Web сајт 2. група за Филм 

• Формирање групе за Web сајт 

• Чланови групе за Web сајт: 

- упознају се са задатком групе: „Израда Web сајта за сваки наставни 

претмет и секција у школи“ 

- подела задатака 

- разговор са предметним наставницима 

• Наставник даје неопходна упутства, координира и прати рад 

• консултације и са наставником ликовне културе 

 

• Формирање групе за Филм 

• Чланови групе за Филм: 

- упознају се са задатком групе: „Израда кратког филма на слободну 

тему“ 

- одабир тема 

- формирање тимова 

- рад на сценарију 

- подела улога 

- снимање филмова 

- пројекција филмова 
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СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ и задаци су :  
 Стимулисати телесни развитак повећањем снаге мишића и даљем развоју способности; 

 Подмирити примарни биомоторички мотив изражен у потребу за кретањем, игром, борбом 

 Утицати на развој моторичких способности, а посебно на развој брзине, координације, гипкости и експлозивне снаге; 

 Развити зглобно мишићне(кинетичке) осетљивости које се манифестују свесним и самосталним, управљањем, својим 

кретањем; 

 Повезати моторичке задатке у целину, али без стварења крутих моторичких аутоматизма; 

 Задовољавати потребе за афирмацијом, али и сузбијати тенденције процењивања властитих способности услед-недовољно 

развијене  самокритичности ученика и ученица; 

 Задовољавати потребе ученика и ученица за групном идентификацијом која у знатној мери убрзава процес социјализације 

личности; 

 Развијати способности за посматрање, доживљавање и стварање естетских вредности (лепота кретања, лепота спорске игре и 

лепота природе); 

 Уводити ученике ученице у организовани систем припрема за игре, сусрете и манифестације; 
 

Указивање потребе за стваралаштвом у два основна смера: 

1. у смеру спортско-техничких достигнућа (индивидуални–максимални учинак у појединој спортској грани); 

2. у естетском обликовању и доживљавању моторичких активности. 
 

Програм васпитно - образовног подручја усмерен је на: 

-развијање физичких способности; 

-спортско техничко образовање; 

-повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

Методе и облици рада :  

 Аналитичко-синтетичкаметода, 

 Вербално невербална комуникација 

 Демонстрација-асистенција 

Индивидуални, групни, колективни, фронтални, парови. 
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ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

Окупљање ученика, формирање две екипе Шутерски тренинг 

Техника воёења, додавања и пријема лопте у месту Игра у нападу,  убацивање лопте по крилу 

Техника воёења, додавања и пријема лопте у месту Игра у нападу,  убацивање лопте по крилу 

Додавање и пријем лопте у кретању Контранапад 

Воёење лопте, дриблинг леви и десни Контранапад, преко центра 

Воёење лопте, дриблинг леви и десни Контранапад, преко центра и крила 

Ударац лопте пуним рисом, спољашним делом стопала Контранапад, преко центра и крила 

Ударац лопте пуним рисом, спољашним делом стопала Дриблинзи и финте, одбрана 

Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру Дриблинзи и финте, одбрана 

Ударац лопте главом, убацивање лопте у игру Увежбавање преёених елемената кроз игру 

Рад по групама, бекови, крила, центарфор Увезбавање преёених елемената кроз игру, правила 

Рад по групама, бекови, крила, центарфор Пресинг игра на пола терена 

Дриблинзи и финте Шутерски тренинг, рад са голманом 

Дриблинзи и финте Шутерски тренинг, рад са голманом 

Игра један на један гол са преузимањем играча Шутерски тренинг 

Игра један на један гол са преузимањем играча Игра на два гола уз примену правила 

Играј едан на један са преузимањем играча, провера Игра на два гола са измешаним екипама (м + ж 

Шутерски тренинг  
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ОДБОЈКАШАКА СЕКЦИЈА 

 

 

 

1. Окупљање ученика, формирање две екипе 

2. Одбијање лопте прстима 

3. Одбијање лопте прстима 

4. Одбијање лопте чекићем обема рукама 

5. Варијанте одбијања лопте прстима и чекићем обема рукама 

6. Варијанте одбијања лопте прстима и чекићем обема рукама 

7. Варијанте одбијање лопте прстима у паровима 

8. Варијанте одбијање лопте прстима у паровима 

9. Одбијање лопте која је погодила мрежу 

10. Одбијање лопте која је погодила мрежу 

11. Одбијање лопте прстима и чекићем обема рукама у троје 

12. Одбијање лопте прстима и чекићем обема рукама у троје 

13. Школски сервис 

14. Школски сервис 

15. Тенис сервис 

16. Тенис сервис 

17. Тенис сервис 

18. Смечирање   

 

19. Смечирање   

20. Блокирање  

21. Блокирање 

22. Пријем сервиса 

23. Дизање лопте у чучњу 

24. Дизање лопте преко  главе 

25. Дизање лопте преко  главе 

26. Систем игре и тактика 

27. Систем игре и тактика 

28. Систем игре и тактика 

29. Систем игре и тактика 

30. Постављање одбране код сервиса 

31. Тактизирање сервисом 

32. Тактизирање сервисом 

33. Тактизирање сервисом 

34. Игра 1на 1 

35. Игра 3 на 3  са измешаним екипама (м + ж) 

36. Игра 6 н 6 са измешаним екипама (м + ж)
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ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ и задаци :  

• Стимулисати ментални развитак ученика. 
• Утицати на развој логичног мишљења код ученика. 
• Давањењ могућности ученицима који су слабији у осталим спортским играма да се докажу и истакну, 

 

 

Методе и облици рада :  

• Аналитичко-синтетичка метода, 

• Вербално невербална комуникација 

• Демонстрација-асистенција 
• Индивидуални, парови. 

 

1. Окупљање ученика 

2. Шаховска азбука 

3. Шаховска азбука 

4. Вредност фигура 

5. Вредност фигура 

6. Вредност фигура 

7. Кретање фигура 

8. Кретање фигура 

9. Кретање фигура 

10. Кретање фигура 

11. Постављање фигура 

12. Постављање фигура 

13. Шаховско отварање  

14. Шаховско отварање 

15. Шаховско отварање 

16. Шаховско отварање 

17. Шаховско отварање 

18. Шаховска Средишница 

19. Шаховска Средишница 

20. Шаховкса завршница  

21. Шаховкса завршница 

22. Краљев гамбит 

23. Дамин гамбит 

24. Сицилијанка  

25. Сицилијанка 

26. Прихваћен краљев гамбит 

27. Прихваћен краљев гамбит 

28. Прихваћен краљев гамбит 

29. Прихваћен краљев гамбит 

30. Одбијен краљев гамбит 

31. Прихваћен дамин гамбит 

32. Прихваћен дамин гамбит 

33. Прихваћен дамин гамбит 

34. Игра 

35. Игра 

36. Игра
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Већина активности професионалне оријентације ученика је планирана у завршном разреду школе. До осмог разреда ученици се срећу са 

светом рада на појединим часовима или током различитих посета и сл.   

Циљ овог тима је да информише ученике и родитеље што опсежније и кавлитетније о постојећим образовним профилима, поступцима 

уписа, спровоёењу завршног испита итд. Све активности тима су усмерене ка усклаёивању жеља и могућности ученика за наставак 

школовања и припрему за улазак у свет рада.  

Активности које су планиране са ученицима ради што боље припреме за избор образовног профила на крају основне школе:  

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

Разговор о различитим занимањаима на часовима редовне наставе и 

ваннаставних активности 

ОС и 

наставници  

Према распореду обраде наставних 

садржаја 

Анкетирање ученика осмог разреда о њиховим жељама везаним за упис у средње 

школе 
Педагог Током првог тромесечја  

Упознавање ученика осмог разреда са основним подацима (израчунавање бодова 

добијених на основу успеха у школи, листе занимања у средњим школама 

околних места ...) 

Педагог и ОС Током првог тромесечја 

Информиање ученика осмог разреда индивидуалним разговорима на њихову 

иницијативу  
Педагог Током школске године 

Обједињавање података о успехи и интересовањима сваког ученика осмог 

разреда и евидентирање у њиховим досијеима 
Педагог Током трећег тромесечја 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог разреда Педагог Током четвртог тромесечја  

Тестирање интересовања ученика осмог разреда Педагог По потреби 

Информисања родитеља ученика осмог разреда о начину уписа у средње школе и 

свим значајним подацима за завршни испит  
ОС Родитељски састанци 8. разреда 

Сарадња са релевантним институцијама : Националном службом за 

запошљавање, средњим школама... 
Педагог По потеби 

Помоћ при попуњавању листе жеља ОС и педагог Према календару уписа у СШ 

Израда извештаја о упису ученика у средње школе Педагог Август 

  Уколико чланови Тима за професионалну оријентацију процене да је потребно мењати предвиёене активности ради квалитетнијег рада на 

професионалном опредељењу ученика, спроводиће потребне измене и о истим подносити редован годишњи извештај 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Циљ: 

- проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље 

- усвајање и прихватање позитивних облика понашања значајних за очување здравља 

- оспособљавање ученика за схватање штетности болести зависности 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља 

- стицање основних знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом 

здрављу 

 

Начин остваривања програма : 

 

Садржаји програма се реализују кроз обавезне и изборне наставне предмете, часове одељењског старешине, додатни рад, секције и 

остале слободне активности, сарадња са родитељима и локалном заједницом и рад стручних сарадника.   

Методе наставнога рада потребно је прилагодити садржају при чему предност треба дати методама активног учешћа и раду у групама. 

Најчешће се препоручују како индивидуалне, тако и групне методе рада: планирани разговор, креативне радионице, здравствено предавање, 

играње улога и симулације, изложбе, писани радови, анализа ситуација и практични примери, дебате, аудио и визуелне активности, вежбање 

животних вештина специфичних за одреёени контекст и рад у малој групи. Учешће самих ученика као организатора или вршњачких 

едукатора. 

 

Планирана је обрада садржаја у оквиру следећих тема: 

- Исхрана деце, хранљиве материје – улога, значај и потребе,правилна исхрана и болести неправилне исхране 

- Прерглед косе ученика и утврёивање вашљивости  

- Светски дан хране 

- Утицај информатичке технологије на здравље деце школског узраста 

- Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака 

- Значај спорта и здравље, здрави стилови живот 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Циљ програма социјалне заштите је унапреёење социјалног и породичног статуса ученика како би се створили оптимални услови за 

раст,развој и напредовање ученика. Школа прати породични и социјални статус ученика, промене које се током времена дешавају на том 

плану и спроводи планиране мере. У домену својих могућности,школа побољшава положај ученика угрожених социо-економском или 

породичном ситуацијом обезбеёивањем помоћи или упућивањем у надлежне установе. 

Програм социјалне заштите односи се и  на сарадњу са локалном заједницом, Центром за социјални рад на нивоу града  у проналажењу 

могућности материјалне, безбедносне и решавања породичне проблематике. Циљ је да се ученицима омогући да што лакше преброде 

постојеће проблеме и да се омогући да се равноправно укључе у образовано-васпитни процес. 

Садржаји програма Активности Носиоци реализације 

-Материјална подршка 

социјално угроженим 

ученицима 

1.Утврёивање социо-економског статуса породица ученика,ивендитирање ученика 

којима је потрбан неки вид подршке ( на основу пријаве родитеља, запажања 

одељенских старешина, информација од надлежних институција) 

2.Прибављање школског прибора за ученике лошег материјалног статуса 

3.Набавка уџбеника 

4.Бесплатне екскурзије,излети,одласци у позориште,биоскоп 

5.Бесплатна ужина 

- Школа 

- Одељенске 

старешине 

- Стручни сарадници 

Сарадња са институцијама 

ради свеобухватне подршке 

ученицима а у циљу 

њиховог квалитетнијег 

развоја и напредовања 

1.Саветодавни рад и  континуирана сарадња са родитељима 

2.Сарадња са Центром за социјални рад,размена информација и заједничко 

планирање  и остваривање мера подршке 

3.Сарадња са Црвеним крстом 

4.Континуирано праћење социјалних и породичних прилика ученика 

-Школа 

-Родитељи 

-Центар за социјални 

рад 

-Црвени крст 

-Подизање свести о хуманим 

вредностима 

-Организација хуманитарних 

акција 

1. Радионице и разговори на часовима одељенских старешина које имају за циљ: 

*Развијање обликапонашања које се базирају на другарству,толеранцији и хуманим 

односима меёу половима  

*Развијање емпатије према ученицима из осетљивих група 

2. Хуманитарне акције на нивоу школе-прикупљање гардеробе,школског 

прибора,средства за хигијену и сл. 

3. Подршка ученицима који раде по ИОП- у и којима је потребна подршка стручног 

лица 

-Наставници, 

-Учитељи, 

-Стручни сарадници 

-Директор школе 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Циљеви и задаци:   

- Развијање разумевања и љубави према природи 

- Проширивање знања о животној средини и њеној заштити 

- Формирање правилног и активног односа према околини 

- Јачање еколошке свести и мишљења 
- Развијање способности повезивања и разликовање узрока и  последица загаёивања животне средине 

- Мотивисање ученика да буде активан чинилац а не пасиван посматрач 

 
Начин остваривања програма: 

Садржаји програма се реализују кроз обавезне и изборне наставне предмете, часове одељењског старешине, додатни рад, секције и 

остале слободне активности, сарадња са родитељима и локалном заједницом и рад стручних сарадника.   

Методе наставнога рада потребно је прилагодити садржају при чему предност треба дати методама активног учешћа и раду у групама. 

Најчешће се препоручују како индивидуалне, тако и групне методе рада: планирани разговор, креативне радионице, з предавања, играње 

улога и симулације, изложбе, писани радови, анализа ситуација и практични примери, дебате, аудио и визуелне активности, вежбање 

животних вештина специфичних за одреёени контекст и рад у малој групи. Учешће самих ученика као организатора или вршњачких 

едукатора. 

Планирана је обрада садржаја у оквиру следећих тема: 

- Обележавање Светског дана заштите животиња 

- Обележавање дана борбе против трговином крзном 

- Обележавање Светског дана воде 

- Обележавање Дана планете Земље 

- Обележавање Светског дана зажтите животне средине 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи и Месној заједници и заједно са њеним представницима планира садржај и 

начин сарадње. 

 

Сарадња са локалном самоуправом и  месним заједницама садржи следеће активности: 

- Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, изложбе и др.); 

- Сарадња са медијима ( писаним, електронским...); 

- Организовање радних акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће ученика; 

- Укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине, као и обезбеёивање могућности да та 

друштва имају своје секције у школи; 

- Уступање просторија школе за културна догаёања у селима 

- Сарадња са Градском библиотеком; 

- Сарадња са другим школама у локалној самоуправи (такмичења, посете у оквиру програма професионалне оријентације );  

- Сарадња са Домом здравља – ипредавања из опбласти здравствене заштите;  

- Сарадња са МУП-ом – предавње из области безбедности ученика; 

- Сарадња са Центром за културу – Читалачке значке; 

- Акције Црвеног крста и друге акције које се организују у друштвеној средини; 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну компоненту 

образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов 

за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, 

који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука 

око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапреёивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеёивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу 

да присуствују образовно-васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно 

старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.“ 

 

Циљ: 

У циљу подржавања и подстицаја развоја ученика, програми у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање 

партнерских односа измеёу кључних актера у школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и 

превенције негативних појава. 

 

Задаци: 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 
• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања, 
• развијањепартнерскогделовањапородице и школе у образовању и васпитању ученика, 
• обезбеёивање редовне, трајнеи квалитетне сарадњепородицеи Школе, 

• остваривање позитивне интеракције наставник- родитељ, 

редовно информисање  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу 

Школе. 
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Области сарадње : 

 

1. Информисање родитеља и старатеља 

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или 

непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос 

унапреёењу квалитета васпитно-образовног процеса. 

Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике рада: 

· креирање странице намење родитељима на сајту Школе 

· организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да са наставницима разговарају о раду и напредовању ученика 

· месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

· уреёивање огласне табле за родитеље у просторијама Школе 

· организовање и реализација родитељских састанака 

 

2. Са циљем да што већи број родитеља партиципира у различитим аспектима васпитно-образовног процеса, па и у самој настави, 

родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес на више различитих начина, и то као: 

· асистенти у настави, 
· сарадници и асистенти у реализацији програма секција, 
· едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти, 
· кроз учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, 
· сарадници за обезбеёивање безбедног окружења у школи, 
· сарадници у процесу професионалне оријентације, 
· сарадници при организацији и реализацији приредби, изложби, спортских и других такмичења и сличних активности у Школи, 

· сарадници и асистенти у реализацији излета, посета, екскурзија ученика, 
· сарадници у организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних активности, 
· учешће у стручним тимовима које директор формира по потреби, 
· као евалуатори васпитно-образовног рада и квалитета рада установе кроз процес самовредновања квалитета васпитно-образовне праксе, 

· Родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње уразвоју, инвалидитет и др.) учествују у изради 
и реализацији индивидуалног образовног плана. 

 

3. Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 

Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а својим учешћем они доприносе побољшању 

услова и рада школе.Законска регулатива је прописала обавезно укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз: 

· укључивање родитеља у Савет родитеља Школе, 

· укључивање родитеља у Школски одбор, 
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· укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и 
породицом и сл.), 

· испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта, 
· родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) учествују у 
индивидуалном образовном плану, по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају одобрење 

за спровоёење тог индивидуалног образовног плана. 

 

4. Едукација и саветодавни рад са породицом 

Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају најучесталије контакте, важан задатак 

наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу 

учионице/школе без страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника. Унапреёивање 

компетенција родитеља за педагошко деловање и пружање подршке ученицима Школа организује кроз следеће облике рада: 

· едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима, 
· ангажовање родитеља као едукатора других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску популацију, а за које су поједини 

родитељи стручни. 

 

Облици сарадње са породицом 

 

Савет родитеља 

Представници сваког одељења Школе чине Савет родитеља Школе. Будући да Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења у 

регулисању живота школе, и то не само у предлагању намене средстава прикупљених од родитеља идавања сагласности на програм 

екскурзија и наставе у природи, већ и приликомпредлагања мера заосигурање квалитета и унапреёење васпитно-образовног рада,разматрање 

предлога програма образовно-васпитног рада, развојног плана, годишњегплана рада и извештаја о вредновању и самовредновању, важно је да 

постоји двосмерна комуникација: од родитеља ка њиховим представницимау Савету и од представника Савета ка родитељима који су их 

изабрали. 

 

Школски одбор 

Законском регулативом дефинисано је да 3 члана Школског одбора као органа управљања Школом буду представници родитеља. 

Родитељски састанцисе одржавају најмање 5 пута годишње, са дневним редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ 

родитељског састанка је упознавање родитеља са организационим или васпитно-образовним радом у Школи. 

Индивидуални разговори са родитељима 

   Суочени са ситуацијама и дилемама, које не знају на који начин да реше, савремени родитељи се све мање ослањају на свој инстинкт и на 

искуство претходних генерација, а све чешће траже научно решење свих проблема које родитељство са собом носи. Тада им је стручна помоћ 

добродошла у виду разговора са наставником или неким другим радником, све са циљем решавања проблема. 
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Отворена врата  

Једном недељно, у термину предвиёеном за индивидуалне разговоре родитеља и наставника, наставници примају родитеље. У 

отвореном дијалогу наставника и родитеља често се решавају евентуални проблеми. 

Отворени дан 

Сваког месеца школа организује Отворени дан, када родитељи, односно старатељи, могу да присуствују образовно-васпитном раду, 

стекну увид у начине рада наставника, али и рад, ангажовање и постигнућа ученика. 

 

Анкете и упитници 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, 

односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за даљи рад. 

 

Укључивање у процес наставе 

Школа подстиче родитеље да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина: 

а) као едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти 

б)учешћем у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, 

ц) учешћем у стручним тимовима које директор формира по потреби 

д)креирањем индивидуалних образовних планова 

 

Огласне табле 

На видним местима у Школи налазе се огласне табле намењене информисању родитеља о битним дешавањима у Школи. 

Едукативни чланци на сајту Школе – Водич за родитеље 

На сајту Школе се објављују основне информације о животу и раду Школе. 

Приредбе, посете, спортска и друга такмичења ученика 

Организују се у складу са Годишњим планом рада Школе и представљају сјајан показатељ ученичког напретка у току године, али и 

узајамног односа ученикаса наставницима, као и ученика меёусобно. Учешће на приредби јача самопоуздање ученика и мотивисаност за 

учење. 

 

Коришћење школске библиотеке за родитеље 

Родитељи имају могућност да користе библиотечки фонд и стручне савете школског библиотекара у циљу едукације и пружања подршке 

ученицима. 

 

Реализација излета, посета, екскурзија ученика 

Родитељи активно учествују у организовању и реализацији излета, посета и екскурзија ученика у складу са Годишњим прорамом рада 

школе и личним интересовањима и могућностима. 
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Писана комуникација 

Школа писмено обавештава родитеље у случајевима када је то потребно. 

САДРЖАЈИ 

Садржаји сарадње с родитељима се односе на савремена сазнања из теорије и праксе развоја ученика. Та сазнања нуде делови медицине, 

развојне и педагошке психологије, педагогије. Знања из ових области су својеврсна основа родитељима и просветним радницима за 

организовање васпитно-образовног утицаја у својим срединама. 

Због истовременог интензивног деловања различитих друштвених чинилаца на развој ученика, у сарадњи с породицом потребно је да 

родитељи познају и утицај сваког од њих. Отуда садржаји сарадње обухватају и следеће садржаје: 

- Имунизација, исхрана, природни услови; 

- Развојне карактеристике и потребе ученика, норме развоја, интелектуални развој, превенција негативних појава (алкохолизам, наркоманија 

и сл.), понашање ученика, развој способности, подршка учењу,формирање навика, професионална оријентација ученика; 

- Ненасилна комуникација, ненасилно решавање конфликата,превенција и сузбијање неприлагоёеног понашања; 

- Живот детета у породици: услови који задовољавају основне потребе ученика (здравствени, емотивни, економски), структура породице и 

односи у породици (измеёу родитеља и осталих одраслих чланова, родитеља и деце, деце када их је више у породици), организација 

породичног живота (активности одраслих и деце у одреёеном времену да би се задовољиле потребе свих чланова...), породично 

васпитање, дечје игре и стваралаштво, садржај породичног васпитања, методе породичног васпитања; 

- Живот у школи: активности, резултати и понашење ученика и његових вршњака (у току дана, периодично, годишње), стручњаци који 

реализују васпитање и образовање, организација рада установе (простор и време, распоред активности, разреди и одељења у оквиру њих, 

прибор за рад и учење, општи услови за задовољавање потреба и различите активности ученика), средства за несметано одвијање 

активности (школски простор, уџбеници, школски прибор, наставна средства, средства за практичан рад...); чиниоци у друштвеној 

средини, културна и јавна делатност школе; адаптација на нову средину;укључивање ученика у ваннаставне активности; 

- Значај сарадње породице и школе; координација, усклаёивање и повезивање активности породице и школе у процесу васпитања; 

Локална средина у којој живи породица (становништво, дечје и омладинске организације, културне, спортске, техничке организације које 

организују активности деце и младих у слободном времену, здравствене и комуналне службе и друге јавне службе...); шира средина у којој 

старији ученици посећују наставу или је њихово школовање ван места живљења породице; прва социјализација, идентификација, емоције, 

прва дружења, утицај литературе, моралне норме. 

 

Начин оставривања програма: 

Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева укључивање породице у планирање, 

реализацију и евaлуацију те сарадње.  
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Активности у оквиру сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе, Годишњег плана Школе и остале школске 

документације  и то кроз:     

• план рада Савета родитеља 
• планове рада директора и педагога школе 
• програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

• планове рада стручних већа 

• планове одељењских већа 
• планове одељењских старешина 
• план рада секција 
• план професионалне орјентације 
• план здравствене превенције 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

ИЗЛЕТИ  

 

Циљ излета је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној 

средини,упознавање културног наслеёа и привредних достигнућа као и рекреативно –здравствени опоравак ученика.  

 

Задаци:  

- Упознавање ученика са историјским објектима, различитим врстама насеља, привредним, географским карактеристикама околине као 

и елементима који су у вези са садржајима које уче из појединих наставних предмета 

- Уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним и друштвеним условима 

- Развијање интереса за природу и формирање еколошких навика 

- Развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима  

- Схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

- Подстицање и испољавање позитивних емотивних доживљаја  

 

Садржаји излета подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног програма. 
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Стручни воёа излета припрема и изводи програм који се односи на остваривање постављених васпитно-образовних циљева.Стручног воёу 

пута именује директор из реда наставника који остварују план и програм.Одељенске старешине обезбеёују организационо-техничке услове за 

извоёење путовања и координирају остваривање садржаја и активности и старају се о понашању и безбедности ученика.  

 

Трајање излета : jедан полудневни излет, jедан целодневни излет . 
 

Путни правци : Због малог броја ученика сви ученици иду на исту релацију с тим што ће полудневни излет одељенске старешине у подручним 

одељењима организовати према интерном договору а целодневни излет ће бити организован на нивоу целе школе.На полудневном излету 

ученици ће обићи знаменитости свог села. На целодневном излету ученици ће обићи Смедерево (Градски трг, Цркву Светог Ђорёа, Музеј у 

Смедереву,Караёорёев дуд ,и Тврёаву). 

 

 Начин финансирања : Излет ће финансирати родитељи ученика. 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Циљ  је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним  упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеёа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак  

ученика. 

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзија, посета и излета су:  

- развијање способности посматрања, опажања и уочавања објеката и појава у природи;  

- проучавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- продубљивање и проширивање искуства ученика; 

- подстицај интересовања за нова сазнања; 

- развијање смисла за лепо, изградња правог односа према природи и потреби њене заштите; 

- упознавање са тековинама материјалне и духовне културе и подстицање  уметничког изражавања код ученика; 

- развијање спортске културе и способности оријентације у простору; 

- неговање људске солидарности, хуманизма, другарства, пожртвованости, оптимизма и реалног схватања живота; 

- подстицање и неговање истрајности, одговорности, тачности и уочавања вредности рада; 

- успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника, као и свестраније упознавање личности сваког ученика; 

- развијање интересовања за природу и изграёивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према : националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 
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Разреди: I - IV 

Планиране релације су:  

1. Колари - Београд (Ваздухопловни Музеј, Авалски Торањ, Споменик Незнаном Јунаку, Хидрометеролошки Завод, Храм Светог Саве, 

Ада ) - Колари 

2. Колари- Крушeвац ( Лазарев Град ,Црква Лазарица, Кућа Симића, Манастир Љубостиња ) – Врњачка Бања- Колари 

3. Колари - Јагодина(Зоо Врт,Музеј Воштаних Фигура ,Аква Парк) - Свилајнац ( Дино Парк  ) -Колари  

4. Колари-Идвор (Кућа Михајла Пупина) , Царска Бара (Вожња Дрвеним Бродићем) , Зрењанин (Палата Правде,Градска Кућа,Музеј 

Пива) , Етно Село Тигањица-Колари 

Време реализације: мај, јун 

Носиоци екскурзије: Директор школе,Стручни воёа пута,одељенсе старешине. Стручни воёа пута је одељенски старешина или наставник 

(директор или стручни сарадник) кога одреёује директор школе. 

Екскурзија се изводи уколико има више од 60 одсто пријављених ученика по одељењу и уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака.Екскурзија се изводи уколико постоји писмена сагласност родитеља. Техничка организација: туристичка агенција. 

 

Разреди: V и VI 
 

Због малог броја ученика извоёење екскурзије ученика петог и шестог разреда, реализује се спајањем ова два разреда, а по заједничком 

програму 

 

Планиране релације су:  

1. Колари- Голубац -Доњи Милановац- Кладово –Колари 

 

Садржај екскурзије  Посете: Голубачка тврёава, археолошко налажиште Лепенски вир, ХЕ Ђердап, слободно време у Кладову,  

 

Циљеви и задаци  

- непосредно упознавање појава и процеса у природној и друштвеној средини  

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима  
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- упознавање природних лепота Ђердапа 

- упознавање културног, историјског и духовног наслеёа 

- уочавање узрочно - последичним  односима у конкретним природним и друштвеним процесима 

- развијање интересовања за природне процесе и изграёивање еколошке свести и навика- развијање спортске културе и способности 

оријентације у простор 

 

2. Смедерево – Бранковина – Ваљево – Лазаревац - Смедерево 

Садржај екскурзије: кућа Десанке Максимовић, Музеј града Ваљева, Муселинов конак, слободно време  на Тешњару, црква Светог 

Димитрија- спомен костурница Колубарске битке 

Циљеви и задаци: 

- непосредно упознавање појава и процеса у природној и друштвеној средини западне Србије 

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 

- упознавање културног, историјског и духовног наслеёа 

- уочавање узрочно - последичним  односима у конкретним природним и друштвеним процесима 

- развијање интересовања за природне процесе и изграёивање еколошке свести и навика 

- развијање спортске културе и способности оријентације у простору 

 

 

Разреди: VII и VIII 

 

Због малог броја ученика извоёење екскурзије ученика седмог и осмог разреда, реализује се спајањем ова два разреда, а по заједничком 

програму 

 

1. Колари-Врњачка Бања-Крушевац-Александровац-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Краљево-Колари 

Садржај екскурзије: 

Први дан : 

Врњачка Бања ,мост Љубави, Бањска променада, , Легат Милића од Мачве, Црква Лазарица , Народни музеј у Круёевци и слободно време, 

смештај у ЈАТ-овим апартаманима  на Копаонику “( на бази пуног пансиона са дискотеком). 

Други дан 

Панчићев врх, манастири Студеница и Жича,слободно време у Краљеву 

 

Циљеви и задаци: 

- непосредно упознавање појава и процеса у природној и друштвеној средини  
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- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима- упознавање природних лепота Копаоничког 

краја 

- упознавање културног, историјског и духовног наслеёа 

- уочавање узрочно - последичним  односима у конкретним природним и друштвеним процесима 

- развијање интересовања за природне процесе и изграёивање еколошке свести и навик- развијање спортске културе и способности 

оријентације у простору 

 

2. Колари-Нови Сад-Суботица(Палић)-Колари 

Садржај екскурзије:  

Први дан :Гимназија и Саборна црква,Петроварадинска тврёава,Природњачки музеј,шетња Дунавском улицом, смештај у  Суботици у 

хотелу „ Патриа“( на бази пуног пансиона са дискотеком) 

Други дан:,посета Градској кући,ЗОО врт, Палићко језеро, ергела и музеј у Зобнатици. 

 

Циљеви и задаци: 

- непосредно упознавање појава и процеса у природној и друштвеној средини Војводине 

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 

- упознавање културног, историјског и духовног наслеёа 

- уочавање узрочно - последичним  односима у конкретним природним и друштвеним процесима 

- развијање интересовања за природне процесе и изграёивање еколошке свести и навика 

- развијање спортске културе и способности оријентације у простору 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

Организује и планира зависно од интересовања деце и родитеља. Организоваће се у одговарајућим установама за рекреацију деце по 

Правилнику о наставном плану и програму основног образовања и васпитања. Настава у природи се организује за ученике од 1 – 4. разреда 

основног образовања и васпитања, у трајању од 5 до 7 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика у одељењу. Учитељи ће 

саставити планове рада које ће реализовати током наставе у природи и у складу са тим извршити измену месечних планова рада.  

Место организовања кампа: Соко бања, Гоч, Тара, Рудник . 

Време реализације: јесен-пролеће  

Носиоци организације : учитељи 1. 2. 3. и 4.разреда  

Циљ и задаци наставе у природи је савлаёивање и усвајање дела наставног програма, непосредним упознавањем појава и односа у природној 

и друштвеној средини, упознавање културног наслеёа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-

здравствени опоравак ученика. У повољним климатским условима живота и рада. 

Циљ је:  јачање здравља и повољнији психофизички развој деце; 

 оспособљавање и навикавање ученика да самостално стичу знања путем 
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 непосредног посматрања и доживљавања појава и догаёаја у природи и рада људи;  остваривање захтева принципа очигледности ( учење 

учешћем више чула ); 

стицање нових, проширивање и проверавање стечених знања и искустава о законитостима које владају у природи и друштву;  развијање 

потреба, интереса и навика код ученика за рационалним провоёењем слободног времена правилним организовањем активности у 

слободном времену;  развијање свести о потреби заштите, неговања и чувања природе и животне средине и љубави према природи;  

упознавање појединих крајева наше земље, живота и рада људи, занимања у прошлости и садашњости; развијање љубави према домовини, 

као и неговање жеље да се упозна њена прошлост и разуме садашњост;  припремање и оспособљавање ученика за живот у колективу, 

развијање и неговање друштвених и пријатељских односа меёу ученицима, хуманих односа; неговање културе рада и понашања у 

свакодневним комуникацијама измеёу ученика, као и ученика и наставника;  неговање правилног односа према личној и друштвеној 

имовини. Боравком у природи остварују се и следећи задаци: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграёивање еколошких навика; 

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
  

  
Основе програма рада школског библиотекара усклаёене су са законима о основној и средњој школи, Законом о основама система образовања и 

васпитања, плановима и програмима образовно-васпитног рада у свим подручјима рада, функцијама и задацима школске библиотеке у основношколском и 

средњешколском образовању.  

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапреёивању образовно-васпитног рада у 

основним и средњим школама, реализујући програм рада прилагоёен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата 

задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и 

информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, 

обезбеёује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 

информација и перманентност учења током читавог живота.  
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ЗАДАЦИ  

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних 

активности школске библиотеке, доприноси унапреёивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, 

организовања, унапреёивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком 

другом професионалном развоју,  

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сараёујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 

стваралачке способности и креативности код ученика,  

- обезбеёивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,  

- воёења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке граёе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке граёе и периодична ревизија фонда 

 

ОБЛАСТИ РАДА  

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,  

2. Израёивање годишњег, месечних и оперативних планова,  

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,  

4. Израда програма рада библиотечке секције,  

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке граёе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.  

 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,  

2. Воёење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада школе,  
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3. Одабирање и припремање литературе и друге граёе за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, 

ваннаставне активности ученика и др.),  

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада,  

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.  

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,  

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација,  

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци,  

4. Сарадња са наставницима око утврёивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке,  

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,  

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој граёи, о тематским изложбама у вези 

с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа.  

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње,  

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем,  

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима,  

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,  

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања,  

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење,  

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку граёу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да 

узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и упознавање са 

радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),  

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,  

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без 

насиља, Дечија права и друго).  

 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других 

навика ученика и формирању личних и породичних библиотека,  

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика.  

 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  
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1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне граёе, те 

целокупном организацијом рада школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе,  

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора,  

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и 

других културних догаёаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,  

5. Сарадња око обезбеёивања књижне и некњижне граёе за школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници,  

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и 

друге граёе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", "Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан 

писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и др.),  

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.  

 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању - 

пројектне наставе,  

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,  

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда.  

 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по 

питању размене и меёубиблиотечке позајмице,  

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,  

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и 

позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом омладине и 

другим образовним установама),  

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.  

 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 

. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-методичким 

образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, воёење збирки и посебних фондова,  

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,  

3. Воёење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године,  

4. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари. 
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Годишњи план рада школског библиотекара 

Област рада Врста активности Време Сарадници 

I Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада  

- планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике  

- израёивање годишњег, месечних и оперативних планова  

- планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци  

- израда програма рада библиотечке секције 

-планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке граёе потребне за реализацију 

наставе и образовно-васпитног рада.  

Август-

септембар 

Професори 

разредне 

наставе 

Професори 

предметне 

наставе 

Педагог 

Руководство 

школе 

II Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада  

- учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе  

- воёење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада 

школе  

-  одабирање и припремање литературе и друге граёе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.)  

- коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада 

- побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности.  

Током 

године 

Професори 

разредне 

наставе 

Професори 

предметне 

наставе 

Чланови 

стручних 

тимова 

III  Рад са 

наставницима  

-учествовање у припремању годишњег плана и развојног плана школе; 

-припремање годишњег плана за обраду лектире 

-набавка књига за читалачку значку 

-набавка и коришћење књижно-библиотечке граёе за наставнике и стручне сараднике; 

-информисање наставника о књигама предложеним за читалачку значку 

-сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набаци књига на Сајму 

-сарадња на развоју информацијске и информатичке писмености, развијањем „истрживачког духа“ 

код ученика и упућивањем да буду критични и креативни корисници информација- заједнички рад 

на пројектима 

-сарадња са наставницима у вези са учлањењем у Народну Библиотеку Смедерево; 

-посета Народној библиотеци Смедерево , подстицање наставника и ученика на коришћење 

стручне литературе за израду пројекта; 

-сарадња са наставником граёанског васпитања у вези са израдом пројеката; 

-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе; 

Током 

године 

Професори 

разредне 

наставе 

Професори 

предметне 

наставе 

Педагог 

Руководство 

школе 
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-тимски рад са наставницима у изради планова и проналажењу информација за реализацију 

наставног плана и програма; 

-остваривање различитих видова стручног усавршавања за наставнике ( предавања, прикази...) 

-радионице, предавања и трибине за ученике и наставнике у вези са развијањем социјалних 

вештина и емоционалном интелигенцијом ( Комуникација, Толеранција, Људска и дечија права, 

Подршка, сарадња и поштовање...) 

-присуство седницама стручних већа у школи; 

-присуство седницама наставничког већа; 

 

IV Рад са 

ученицима  

-планирање активности са ученицима 

-упознавање ученика са радом библиотеке 

-упознавање ученика са врстом библиотечке граёе и оспособљавање за самостално коришћење  

књига, часописа, енциклопедија... 

-реализација часова библиотекарства 

-оснивање библиотечке секције 

-воёење  библиотечке секције 

-пружање помоћи ученицима при избору литературе и некњижне граёе 

-подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке граёе; 

-развијање информацијске писмености и  формирање навика за самостално налажење 

информација; 

-подстицање код ученика развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања  

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија 

-рад на пројекту 

-помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања и  

вештина у даљем образованњу и свакодневном животу; 

-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота ( препоручивање текстова за читање и разговор о прочитаним 

текстовима) 

-упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација 

- педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја, садржаја слободих активности и 

ваннаставних активности 

-обележавање важних дана, догаёаја, годишњица   ( Месец књига, Месец школских библиотека, 

Дан писмености, Дан хране,..); 

-промоција читања и развијање читалачких способности ученика; 

-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном инекњижном граёом; 

-рад у читаоници 

-предавања за ученике и рад у радионицама ( Здрав живот, Толеранција, Дечија права, 

Током 

године 

Ученици 

Професори 

разредне 

наставе 

Професори 

предметне 

наставе 
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Комуникација, Социјалне вештине, Писање писма...) 

V Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

- учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и 

породичних библиотека,  

- остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика.  

Током 

године 

Одељењске 

старешине 

Родитељи/ 

Старатељи 

VI Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика  

- сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне граёе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке,  

- информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе 

за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,  

- информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора,  

- припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних 

радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догаёаја, као и еколошких 

пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,  

- сарадња око обезбеёивања књижне и некњижне граёе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници,  

- припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге граёе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", "Светски дан 

књиге", "Дечија недеља", "Дан писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских библиотека 

и школских библиотекара и др.),  

- учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.  

Током 

године 

Руководство 

школе 

Педагог 

Професори 

разредне 

наставе 

Професори 

предметне 

наставе 

 

VII Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима  

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе,  

- Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,  

- Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда.  

Током 

године 

Чланови 

стручних 

тимова 

Чланови 

комисија 

VIII Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе  

-сарадња са Народном библиотеком Смедерева- планирање заједничких акција и пројеката 

(обележавање Дана писмености, Месеца књиге..); 

-праћење актуелних дешавања у културним и јавним установама у граду и учествовање у 

појединим акцијама; 

-сарадња са општином у циљу набавке књига, опреме и других материјала за школску библиотеку; 

-учешће у акцијама на републичком нивоу ( Крос РТС, Очистимо Србију...) 

-израда текстова за  интернет презентацију школе; 

-представљање наше школе ученицима других школа; 

-сарадња са школама у општини и Народном библиотеком Смедерева, и другим установама 

Током 

године 

Представници 

локалне 

самоуправе 

Представници 

јавних, 

културних и 

образовних 

установа  

у Смедереву 
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културе  у обележавању важних дана, годишњица, догаёаја; 

-сарадња са Центром за културу Смедерево и Народном библиотеком Смедерево, и другим 

установама културе  у  реализацији програма за ученике; 

-припремање и организовање прославе Светог Саве- Дана школе; 

-организовање књижевних скупова, тематских изложби, предавања или трибина; 

-сарадња са предшколском установом ради набавке нових издања и остваривања заједничких 

пројеката; 

-сарадња са предшколском установом- организовање посета предшколаца школској библиотеци 

-стална акција- Поклон- књига школској библиотеци; 

 

IX Воёење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање  

- припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с 

наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и 

сарадника, воёење збирки и посебних фондова,  

-систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, часописима; 

-припрема паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, акцијама, јубилејима, 

важним данима и догаёајима и слично, 

-припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне и некњижне граёе; 

-израда статистике коришћења фонда ( дневна, месечна, годишња); 

-организовање и остваривање меёубиблиотечке позајмице и сарадње; 

-упис ёака првака у Народну библиотеку Смедерево; 

-упознавање ёака правака са школском библиотеком; 

-организовање уписа ученика у  Народну библиотеку Смедерево; 

-среёивање и естетско уреёење библиотеке; 

-среёивање књига на полицама; 

-среёивање ознака на полицама; 

-остваривање стручних послова ( инвентарисање, сигнирање, класификација и каталогизација, 

отпис и ревизија); 

-израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и (само)вредновање рада; 

-стална сарадња са издавачима ради повољније набавке књига; 

-посета сајмовима књига у циљу сагледавања комплетне издавачке продукције; 

-континуирано анкетирање и праћење ученика ради утврёивања њихових читалачких 

интересовања; 

-систематско укључивање у акције и функције Народне библиотеке Смедерево; 

-учествовање у раду актива библиотекара на општинском, градском, односно регионалном нивоу; 

-учествовање на стручним скуповима на градском, односно регионалном или републичком нивоу; 

-праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа; 

-праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства; 

Током 

године 

Представници 

Народне 

библиотеке 

Смедерево 

Педагог 

Школски 

библиотекари  

Предствници 

издавачких 

кућа 
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БЕЗБЕДНОСТ  И  ЗДРАВЉЕ  НА  РАДУ 
 

Програм безбедности и здравља на раду је усмеренен на развој свести за спровоёење и унапреёивање безбедности и здравља на раду.  

Оно обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, Правилником о раду се, у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, уреёује спровеёење безбедности и здравља на раду запослених у установи, у циљу стварања безбедних услова 

рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.  

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису у радном односу код послодавца, 

као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одреёених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству 

обавештен. 

 

 Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

 • Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за 

рад  

• Испитивања услова радне околине  

• Доношења акта о процени ризика 

 • Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

• Воёења евиденција везаних за повреде на раду  

• Осигурања запослених од повреда на раду 

 

Запослени у школи су дужни да:  

• поштују прописе о безбедности и здрављу на раду  

• обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду 

 • наменски користе средства и опрему личне заштите  

• подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу лица за безбедност и здравље на раду  

• истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад 

 • учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду 

 • да не пуше у просторијама школе и у школском дворишту, где је то иначе забрањено.  

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује 

школа обезбеёује се ученицима право на заштиту и безбедност и то:  

• у школској згради и школском дворишту,  

• у просторијама у којима се одвија практична настава • на путу измеёу куће и школе, 

 • ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних 

активности које организује школа.  

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске 

заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извоёења других 

активности које организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или отклонити.  
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Школа сараёује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња 

потребна у поступку обезбеёивања и спровеёења мера утврёених овим правилником.  

 

Безбедност и здравље на раду у наредном четворогодишњем периоду, садржи следеће активности 

 

Циљеви и задаци садржаја Садржаји програма Активности Начин и поступак остваривања 

 

Оспособљавање запослених за примену 

мера заштите од пожара 

Обука запослених из 

противпожарне заштите 

 

Присуство предавању и 

полагање тестова као вид 

провере знања 

Усмено излагање лиценцираног 

лица, практична демонстрација 

и давање и прегледање тестова 

Оспособљавање запослених за пружање 

прве помоћи при повређивању ученика и 

запослених 

Обука запослених за 

пружање прве помоћи 

 

Присуство предавању  и 

вежбама 

 

Усмено излагање, практичне 

вежбе 

Оспососбљавање помоћно техничког 

ососбља за правиилно и безбедно 

руковање средствима за хигијену 

Обука техничког особља о 

правилном и безбедном 

коришћењу средстава за 

хигијену 

 

Присуство предвању 

 

 

 

Усмено излагање и презентације 

Оспособљавање запослених за правилно и 

по здравље безбедно одлагање отпада и 

смећа 

 

Управљање отпадом и смећем 

 

 

Предавање 

 

Усмено излагање и презетнација 

Утврђивање процедуре понашања 

наставника физичког васпитања при 

повређивању ученика на вежбама и 

такмичењима 

Процедура понашања 

наставника физичког при 

повређивању ученика на 

вежбама и такмичењима 

 

 

Састанак, обука, предавања 

 

Усмено излагање и практичне 

вежбе 

 

Елиминисање потенцијалног 

злосотављања од стране ученика према 

другим ученицима и запосленима, 

избегавање ризичних ситуација и мирно 

решавање конфликата. 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег 

злоставаљања од стране 

ученика према другим 

ученицима и према запосленима 

 

 

Састанци Савета родитеља 

школе и родитељски састанци 

 

 

 

Усмена излагања и презетнације 

 

Елимисање свих потенцијалних узрока 

који угржавају безбедност и здравље на 

раду и мирно решавање свих конфликата 

и спорова 

 

Сарадња са надлежним 

државним институцијама 

(Дом здравља, СУП, Градска 

управа... 

Састанци са представницима 

наведених институција, 

обилазак представника 

наведених институција, 

предавања, вежбе 

Усмена излагања, презетнације, 

вежбе, систематски и 

санитарни прегледи 
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НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА И УСЛОВА У КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ ОВ РАД, КАО И 

ЦИЉЕВА, ИСХОДА, САДРЖАЈА ОВ РАДА И ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 

Прилагоёавање рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад са децом са сметњама у развоју највише се огледа у одабиру 

разноврсних средстава за рад, а ученици су непрестано у фокусу. Упознавање ученика са предметима, појавама, законитостима - уопште 

сазнавање о свету око себе одвија се опажањем посредством чула. Из тог разлога, ученицима се пружају прилике да виде, чују, опипају, 

пробају, помиришу, преврну, ураде нешто, манипулишу предметима, играју се и тако уче. 

1) Начин прилагођавања рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад 

Прилагоёавање простора и услова тј. организације рада подразумева константан распоред намештаја и наставних средстава у простору 

због специфичности клиничке слике аутизма; струњача у простору у ком дете борави током наставе , да би током напада имао где да се 

умири. Време доласка и одласка из школе прилагоёен је њиховим потребама, и потребно је да ученици не бораве на ходнику за време одмора 

редовне наставе како се не би узнемирили. 

Прилагоёавање материјала и учила подразумева коришћење различитих материјала (као што су визуелни, сликовни, звучни, тактилни 

материјали и конкретни предмети који су неопходна подршка у учењу деце/ученика из осетљивих група), прилагоёених радних листова и 

задатака за вежбање (нпр. графички прикази за ученике са сметњама из спектра аутизма или задаци са понуёеним одговорима за ученике са 

дислексијом и слично) 

Прилагоёавање метода, техника и облика рада подразумева употребу различитих метода (нпр. учење путем открића, радионичарски 

метод, комплексни метод почетног читања и писања и слично), различитих техника и облика рада (нпр. представљање истог садржаја 

вербалним, графичким и сликовним техникама и сл.) Прилагоёавање испитивања и оцењивања подразумева омогућавање употребе 

различитих видовa изражавања (при чему је важно развијати све видове, а оцењивати кроз онај вид кроз који се ученик најбоље исказује), 

прилагоёавање начина испитивања (нпр. више времена за решавање задатка, употреба рачунара и слично) и прилагоёавање задатака или 

тестова (нпр. вербалне задатке претворити у графичке или сликовне, задатке отвореног типа претворити у задатке са понуёеним одговорима и 

слично). 
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2) Начин прилагођавања циљева и исхода, као и садржаја образовно-васпитног рада 

Прилагоёавање садржаја и исхода и стандарда постигнућа подразумева сажимање или обогаћивање садржаја (нпр. обрада кључних 

наставних јединица или додавање садржаја зависно од интересовања ученика и њихових могућности). Неопходно је  извршити прилагоёавање 

интелектуалним могућностима детета, што најчешће подразумева: 

- теоријске садржаје припремити на начин да се смање и сведу на најбитније  

- садржаје приближити детету на очигледан и једноставан начин 

- наставне садржаје повезивати са свакодневним животом и искуством детета 

- користити елементе непосредне стварности (моделе, слике и цртеже без детаља,шеме, приказе... 

- детету давати једноставне задатке уз јасна образложења 

- обезбедити довољно времена за вежбање и понављање 

- користити кратке реченице, усмерене на оно што је битно 

- излагање пропратити адекватним паралингвистичким знацима (боја, јачина,висина гласа, мимика, гест) 

- ако је текст дужи, а неопходно га је преписати, омогућити детету да то ради по деловима, уз обавезну проверу исправности преписаног 

садржаја 

- рад по диктату треба прилагодити способностима детета - темпом, брзином и изражајношћу читања 

- уважавати дететове могућности читања 

- праћење радње (след догаёаја) пожељно је допунити следом слика које олакшавају и омогућавају разумевање тока и памћење садржаја 

текста 

- постављати и помоћна питања која детету помажу да пронаёе прави одговор 

- подстицати децу да слободно постављају питања када им нешто није довољно јасно 

- приликом практичног рада обавезно проверити да ли деца познају материјале, средства којима раде и њихову функцију, ток и циљ 

извоёења радње 

- за вежбање и понављање користити индивидуализоване наставне листиће или разне врсте дидактичких игара 

- планирати довољно времена за усвајање појединих тема 

- користити видне, слушне, тактилне стимулусе код обраде нових садржаја 

- дати предност усменим облицима у поучавању и проверавању знања 

- користити конкретне примере, слике, експерименте повезане са животном средином 

- поделити задатак на више фаза 
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- писмено решавање задатака не треба временски ограничавати 

- избегавати ангажовање детета у активностима као што су: читање на глас или писање на табли пред целим одељењем (осим ако дете 

изрази жељу) 

- охрабривати дете на спонтано изражавање и подстицати самосталност у раду. 

 

3) Начин остваривања додатне подршке за ученике 

 

За остале мере подршке се по потреби додатно процењује да ли је за напредовање детета/ученика неопходно обезбедити неко додатно 

учило, помагало тј. асистивна технологија, додатна исхрана, лични пратилац и слично . 


