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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Законска документа: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања((„Сл.гласник РС“,бр.88/2017 и 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) 

2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“,бр.55/2013 и 10/2017,27/2018 – др.закон,10/2019 и 129/2021) 

3. Правилник о стандардима квалитета рада установа („Службени гласник- РС-Просветни гласник“, бр.14/18) 

4. Правилник о општим основама Школског програма(„Службени гласник РС“-Просветни гласник 5/04) 

5. 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 РС“,бр.10/2017, 12/2018, 15/2018, 1/2019 и 

2/2020) 

6. Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр. 16/18, 3/19 и 

5/21) 

7. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред основне школе(„Сл.гласник РС-Просветни 

гласник РС“,бр.5/2001 

8. Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр. 5/19, 1/20, 6/20 и 

7/22 ) 

9. Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр. 11/19, 6/20 и 

7/21) 

 

10. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за први разред основне 

школе(„Сл.гласник РС“-Просветни гласник РС“5/2001 и 93/2004-др.правилник) 

 

11. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања( Сл. гласник РС бр.15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 
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12. Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник Р Србије 18/18) 

13. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,стручних сарадника и васпитача у основној 

школи(„Сл.гласник РС-Просветни гласник РС“бр.2/92 и 2/2000) 

14. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настав за четврти разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр. 9/2005) 

15. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настав за осми разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр.7/2008) 

16. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настав за пети разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр.9/2005) 

17. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настав за први разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр.5/2001) 

18. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настав за седми разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр.2/2008) 

19. Правилник о наставномплану и програму предмета верска настава за трећи разред основне школе(„Сл.гласник РС“-Просветни 

гласник РС“,бр.23/2004) 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне школе(„Сл.гласник РС“-

Просветни гласник РС“,бр.6/2008) 

21. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети разред основне школе(„Сл.гласник РС“-

Просветни гласник РС“,бр.15/2005) 

22. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред основне школе(„Сл.гласник РС“-

Просветни гласник РС“,бр.7/2007) 

23. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за четврти разред основне 

школе((„Сл.гласник РС“-Просветни гласник РС“,бр.15/2005) 

24. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за други разред основне 

школе((„Сл.гласник РС“-Просветни гласник РС“,бр.8/2003) 

25. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за први  разред основне 

школе((„Сл.гласник РС“-Просветни гласник РС“,бр.5/2001,“Сл.гласник РС“,бр.93/2004-др.правилник) 
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26. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за трећи разред основне 

школе((„Сл.гласник РС“-Просветни гласник РС“,бр.20/2003, 20/2004) 

27. Правилник о организацији и остваривању настави у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник 

РС“,бр.30/2019) 

28. Правилник о оцењивању ученика у основном и образовању и васпитању(„Службени гласник РС“,бр.34/2019, 59/2020 и 81/2020) 

29. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл.гласник РС“,бр.80/2018) 

30. Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 5/2011) 
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НАЗИВ, ВРСТА, НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА, ТРАЈАЊЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ 

 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања ОШ '' Васа Стајић“ у Мокринну припремио је Стручни 

тим за развој школског програма. 

Основно образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први и други циклус основног образовања и 

васпитања. Школски програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године. 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика стручног образовања. 

Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева, стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, 

односно старатеља и локалне заједнице.  

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања је основни радни документ који обухвата све садржаје, 

процесе и активности који су усмерени на остваривање циљева, задатака и исхода, а који су регулисани на националном и школском 

нивоу. 

Школски програм остварује се на српском језику. 

Школски програм важи од 1.9.2022. до 1.9.2026. године. 

 

Општи принципи система образовања и васпитања 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1. једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких 

шанси без дискриминације; 

2. усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања којима се излази у 

сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет образовних
*
 постигнућа; 

3. поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства; образовање и 

васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о 

културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, 

солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 
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4. висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 

достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и 

прилагођених узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5. целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности током 

живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6. образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним оквиром за планирање и 

остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција; 

7. професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, 

директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности; 

8. хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална 

проходност); 

9. демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу образовних 

политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10. аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе и локалне средине. 

 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1. сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања постављених 

циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином; 

2. подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању континуитета у образовању 

и васпитању; 
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3. идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним, односно посебним
*
 способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања и установама; 

4. могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне 

заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за време смештаја у установи и 

током болничког и кућног лечења; 

5. смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених категорија становништва и 

неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и 

подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и 

васпитања; 

6. каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у 

образовном и професионалном смислу; 

7. остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим узрастима и нивоима, без 

угрожавања других права детета и других људских права; 

8. сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 
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ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:   

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 

васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити 

животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и 

образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање позитивних људских вредности; 
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13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 

минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

ИСХОДИ 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1. изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2. прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3. користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања; 

4. ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животној средини; 

5. ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6. зна како да учи; 

7. уме да разликује чињенице од интерпретација; 
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8. примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 

9. поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10. одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11. ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12. покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха; 

13. остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 

друштвеној или привредној активности; 

14. схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

15. има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања 

путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, применљиве 

су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 

остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су: 

1. компетенција за учење; 

2. одговорно учешће у демократском друштву; 

3. естетичка компетенција; 

4. комуникација; 

5. одговоран однос према околини; 
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6. одговоран однос према здрављу; 

7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8. рад са подацима и информацијама; 

9. решавање проблема; 

10. сарадња; 

11. дигитална компетенција. 
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

Назив школе: Основна школа „Васа Стајић“ 

Име и презиме директора: Мариана Ракин 

Адреса: Светог Саве 101, Мокрин 

Телефон: 0230/361-118 

e-mail: osvasastajic@gmail.com 

 

 

 

Школа је изграђена 1963. године. Те године је опремљена новим наменским 

намештајем. Током протеклих година намештај је сукцесивно обнављан. У наредном периоду, 
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Школа ће учествовати на свим конкурсима за доделу средстава за опремање наставним 

средствима и дидактичким материјалом. 

Објекат садржи пројектоване учионице класичног типа – опште намене, а неке од њих су 

по опремљености и инвентару специјализоване – биологија, хемија, географија, физика, техника 

и технологија. Кабинети доприносе бољем успеху ученика, бољој организацији рада, као и 

лакшој реализацији наставе орјентисане на ученике у којој они могу у већој мери самостално да 

реализују задатке и на тај начин буду активни учесници образовно-васпитног процеса. Свака 

учионица има приступ интернету. Опремљеност учионица наставним средствима у односу на 

прописани норматив у зависности од предмета је просечна, око 80%. Важнија наставна средства 

која се користе у васпитно–образовном раду су: касетофон, телевизор, DVD, рачунари, видео 

бим. Овим опремањем је осавремењен начин рада и омогућена квалитетнија реализација 

циљева и задатака. Просторни услови су добри. Материјално-технички услови за рад током ове 

школске године су приближни условима у односу на претходну школску годину. 

Специјализоване учионице – кабинети који за циљ имају допринос бољем успеху 

ученика. Школа располаже следећим простором за реализацију образовно васпитног рада: 

 у згради има 3195 м2 затвореног простора, 

- 20 учионица, 

- 1 библиотека, 

- 1 просторија за продужени боравак, 

- 1 просторија за ваннаставне активности, 

- 1 фискултурна сала и 

- 1 школска кухиња са трпезаријом 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Редни  

број 

ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње 

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

2. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

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 здравстевно васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  
Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Верска настава/ Грађанско васпитање1 1 36 1 36 1 36 1 36 

Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе2 

2 72 2 72 2 72 2 72 

1    Ученик бира један од понуђених изборних програма/ изборних наставних предмета 

2    Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  
Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Верска настава/ Грађанско васпитање1 1 36 1 36 1 36 1 36 

Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе2 

2 72 2 72 2 72 2 72 

1    Ученик бира један од понуђених изборних програма/ изборних наставних предмета 

2    Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Разред  Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Фонд часова Фонд часова Фонд часова Фонд часова 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

Пројектна настава
3
 

    
  1 36 

Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

Додатни рад 
    

  1 36 

Настава у природи 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 
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СТАРИЈИ РАЗРЕДИ  

Разред  Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Број наст. недељ. 36 36 36 34 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

Фонд часова Фонд часова Фонд часова Фонд часова 

 недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 
34 

Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Физичко и здравствено васпитање
1
 2 72+54

1
 2 72+54

1
 3 108 3 102 
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Физика / / 2 72 2 72 2 68 

Хемија / / / / 2 72 2 68 

 1 Обавезне физичке активности се реализују у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Разред  Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Број наст. недељ. 36 36 36 34 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Фонд часова Фонд часова Фонд часова Фонд часова 

 недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Верска настава/ Грађанско васпитање
2
 1 36 1 36 1 36 1 36 

Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе
3
 

2 72 2 72 2 72 
2 68 

2    Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета 

3    Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Разред  Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Број наст. недељ. 36 36 36 34 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Фонд часова Фонд часова Фонд часова Фонд часова 

 недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

Слободне наставне активности
4
 1 36 1 36 1 36 1 34 

Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 4.Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну 

активност од три слободне наставне активности која школа нуди. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Разред  Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

Број наст. недељ. 36 36 36 34 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Фонд часова Фонд часова Фонд часова Фонд часова 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 
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Ваннаставне активности
5
 1 36 1 36 1 36 1 34 

Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 дана годишње 

 5   Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у 

складу са просторним и људским ресусима школе 
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ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА - СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји Активности ученика  
Активности 

наставника  

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Књижевност, 

језик, 

граматика и 

правопис; 

Култура 

изражавања 

(усмено и 

писмено) 

- именује и чита слова, 

- прави речи од слова, 

- прави од речи реченице, 

- чита текстове, препознаје слова, 

речи, реченице 

- игра се мењајући гласове у речима, 

- вежба у изговарању обавештења, 

питања и заповести 

- вежба у изговору и писању гласова 

ч, ћ, ђ, х, р 

-  започиње реченицу великим 

словом 

- пише лична имена и презимена и 

једночлана имена насеља 

- употребљава тачку, упитник и 

узвичник 

- пише по диктату 

- читање текстова 

- учествовање у причању 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и примену 

знања 

- демонстратив

на 

- текстуална 

- дијалошка 

правилно изговорати гласове 

правилно интонирати 

реченицу правилно 

изговарати гласове, речи и 

реченице 

поштовати тачку, упитник и 

узвичник правилно 

употребљавати велико слово 

на почетку реченице у 

писању имена и презимена и 

имена једночланих назива 

савладавање просте реченице 

стицање основних појмова о 

именицама, глаголима и 

придевима 

савладавање реченица по 

значењу и облику, 

овладавање усменим и 

писменим изражавањем 

према захтевима програма 
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- рецитовање, активно слушање 

- састављање реченица 

- именује и чита слова латинице 
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ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА - МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји Активности ученика  
Активности 

наставника  

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Предмети у 

простору и 

односи међу 

њима;  

Линија и 

област; 

Природни 

бројеви до 

100, до 1000 , 

Скуп 

природних 

бројева Н;  

Мерење и 

мере 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи 

- сабирање и одузимање  

- множење и дељење 

- примењивање стечених 

знања 

- запажање 

- Уочава 

- посматра 

- именује 

- разликује 

- именује 

- посматра 

- групише 

- пребројава 

- броји 

- сређује по редоследу 

- упоређује 

- мери и процењује 

усмерава 

наводи 

ствара 

ситуацију 

сугерише 

поставља 

проблем 

подстиче 

дискутује 

анализира 

мотивише 

координира 

наводи на 

повезивање и 

примену знања 

подстиче на 

логично 

мишљење 

развија 

демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи 

одреднице горе, доле, изнад, испод, 

лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска 

тела 

- одређивати положај предмета 

- разликовати и именовати тачку, дуж и 

линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским 

прибором 

- упоређивати по облику и дужини 

- користити математичке термине: скуп, 

елеменат 

- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве од  

0 до 100 

- употребљавати знаке једнакости и 

неједнакости 
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кооперативност  - савладати сабирање и одузимање до 100 

- схватити појам 0 

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања 

- мерити дужину: стопом, кораком... 

- формирају представу о правој и 

полуправој 

- уочавају и цртају углове (оштар, прав и 

туп угао) 

- цртају правоугаоник, квадрат, троугао и 

кружницу 

-да савладају читање и писање  природних 

бројева у декадном бројевном систему  

- упознају скуп природних бројева и исте 

приказу ју тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају израчунавају 

вредност израза са више операција 

- знају да решавају једноставније 

једначине и неједначине  у скупу 

природних бројева 

-упознају разломке,њихово читање,писање 

и значење 

-да упознају и науче формуле за 

израчунавање површине правоугаоника, 

квадрата,коцке и квадра. 
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ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА - МАТЕМАТИКА  

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  

Активности наставника  Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Скуп 

природних 

бројева 

- сабирање и 

одузимање  

- множење и 

дељење 

- примењивање 

стечених знања 

- запажање 

- уочавање 

усмерава; наводи; ствара 

ситуацију 

сугерише; поставља 

проблем 

подстиче; дискутује; 

анализира 

мотивише; координира; 

наводи на повезивање и 

примену знања 

подстиче на логично 

мишљење 

развија кооперативност 

-демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- игра 

 

- да савладају читање и писање  

природних бројева у декадном 

бројевном систему  

- упознају скуп природних 

бројева и исте приказу ју 

тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају 

израчунавају вредност израза са 

више операција 

- знају да речавају једноставније 

једначине и неједначине  у 

скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово 

читање,писање и значење 

Мерење и мере 

 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

  знања 

- посматрање 

усмерава;наводи; ствара 

ситуацију; сугерише; 

поставља проблем 

подстиче; дискутује 

анализира; мотивише 

координира; наводи на 

повезивање и примену 

знања подстиче на 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- да упознају  јединице за 

површину 

- претварају јединице у мање и 

веће јединице мере  
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логично мишљења; 

развија кооперативност 

Површина и 

запремина 

- упоређивање 

- мерење 

- рачунање 

- примена стечених  

  знања 

усмерава; наводи; ствара 

ситуацију; сугерише 

поставља проблем 

подстиче; дискутује 

анализира; мотивише 

координира; наводи на 

повезивање и примену 

знања подстиче на 

логично мишљење 

развија кооперативност 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

проблемска настава; 

 настава путем 

откривања; 

истраживање 

- да упознају и науче формуле за 

израчунавање површине 

правоугаоника, квадрата,коцке и 

квадра, као и запремине квадра 

и коцке. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

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 утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с 

којима организује допунски рад. Такође бира активности, методе које ће најпре довести до напретка. 

Садржаји програма 
Активности 

ученика  
Активности наставника  

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

У зависности од 

наставног предмета 

одређује се садржај 

из редовног 

наставног плана  код 

кога  постоји потреба 

за допунским радом 

- слуша,  

- поставља 

питања,  

- чита,  

- уочава 

- именује 

- разликује 

- упоређује 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава

, одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, демонстрира 

на карти... 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

кооперативна;  

интерактивно, 

рад у пару, 

текстуално, 

Дијалошки, 

демонстрационо 

Боље разумевање појмова, 

усвајање основних знања, 

препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, 

повезивање  градива, примена 

наученог 
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ДОДАТНА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и ученици посебних интересовања. Ангажоване ученике стога треба стимулисати 

(похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења које се организују) и постепено их уводити у 

области професионалне оријентације. 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника  

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

У зависности од 

наставног 

предмета 

одређује се 

садржај из 

редовног 

наставног плана 

који се 

проширују у 

складу са 

узрастом и 

интересовањима 

ученика  

примењује 

претходно стечена 

знања;  уочава на 

примерима; 

упоређује; уз помоћ 

наставника решава 

тестове са ранијих 

такмичења, чита, 

анализира, 

интерпретира. 

Слуша, разговара, 

пише, прикупља 

материјал(исечци из 

штампе,са 

интернета), прави 

паное,уређује 

кабинет, истражује, 

открива релације и 

изражава 

- Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче 

креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

- развија код ученика 

аналитичко,синтети

чко, индуктивно, 

дедуктивно 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални; 

демонстративн

и; 

- проблемска 

настава; 

- настава путем 

откривања; 

пројекат у 

настави; 

- истраживање 

- припрема ученика за школско, 

општинско, међуопштинско и 

републичко такмичење тражење и давање 

обавештења; 

-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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их,упоређује, уочава мишљење 

- Наводи на 

размишљање 

прилагођава методе 

способностима 

ученика, поставља  

проблем 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

Циљ програма је развијање креативних капацитета ученика, промоција и афирмација ученичких и школских постигнућа 

Задаци: 

 развијања креативности ученика; 

 пружање могућности свим ученицима да покажу склоности и учествују у појединим културним активностима 

 увођење ученика у разне области културног живота; 

 пружања могућности ученицима да доживљавају културне вредности;  

 навикавања ученика да на културан и организован начин проводе слободно време; 

Активност Начин реализације Носиоци реализације Време 

Пријем првака у 

Дечји Савез  

Приредба Дечји савез школе, одељењске 

старешине, педагог 

Октобар 

Дечја недеља Дечји вашар, изложбе 

ученичких радова 

Дечји савез школе, одељењске 

старешине, педагог 

Октобар 

''Новогодишњи 

програм'' 

Приредба Одељењске старешине, ученички 

парламент 

Децембар 

Школска слава 

Свети Сава 

Приреба, изложба 

ученичких радова 

Вероучитељ, наставник ликовног 

васпитања, наставник српског 

језика 

Јануар 

Дан жена- 8. март Изложба ученичких 

радова 

Наставник ликовног васпитања Март 

Дан школе- 

свечаност 

Приредба, изложба 

ученичких радова, 

стваралаштва и успеха, 

спортски сусрети 

Наставници, педагог, ученички 

парламент 

31- март 

Ускршња 

изложба 

Изложба ликовних 

радова, фарбаних јаја 

Вероучитељ, наставник ликовног 

васпитања, одељењске 

старешине 

Април 
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Дани села Изложба ученичких 

радова 

Наставник српског језика и 

ликовног васитања, учитељи 

нижих разреда 

Мај  

Завршна школска 

свечаност  

Приредба Наставник српског језика, 

ученички парламент, педагог 

Јун 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

                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 и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

            Школа ће да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организовати недељу школског 

спорта најмање једном у току полугодишта, уколико услови због ситуације са COVID-19 то дозволе. 

             Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима 

ученика. 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ОКТОБАР 

(недеља спорта) 

Стони тенис- припрема за  

општинско такмичење 

Наставник физичког 

васпитања 

Јесењи крос Наставник физичког 

васпитања, учитељи 

Пријатељска кошаркашка 

утакмица 

Наставник физичког 

васпитања 

            НОВЕМБАР Кошарка- припрема за  

општинско такмичење  

Наставник физичког 

васпитања 
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            ДЕЦЕМБАР Одбојка- припрема за  

општинско такмичење  

Наставник физичког 

васпитања 

             ФЕБРУАР Мали фудбал- припрема за 

такмичење и општинско 

такмичење 

Наставник физичког 

васпитања 

              МАРТ Рукомет- припрема за 

такмичење и општинско 

такмичење 

Наставник физичког 

васпитања 

             АПРИЛ 

         (недеља спорта) 

Спортски дан- шутирање 

тројки, слободна бацања, 

жонглирање 

Наставник физичког 

васпитања 

Ритмичко- гимнастичка 

тачка поводом Дана школе 

Наставник физичког 

васпитања 

Спортски дан- вожња 

бицикловима до музеја 

''Жеравица'' у Новом 

Милошеву  

Наставник физичког 

васпитања 

Атлетика- припрема за 

такмичење и општинско 

такмичење 

Наставник физичког 

васпитања 

             МАЈ Пролећни крос Наставник физичког 

васпитања, учитељи 
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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

Основни принципи на којима је заснован ПРОГРАМ : 

1. право на живот , опстанак и развој 

2. најбољи интерес детета 

3. недискриминација 

4. учешће деце 

 

     У процесу заштите ученика , неопходно је обезбедити поверљивост података и заштиту права на приватност. Полазећи од става да 

се свако насиље над ученицима може спречити , важно је да се у школи креира клима  у којој се : 

- учи , развија и негује култура понашања и уважавања личности 

- не толерише насиље и дискриминацију 

- не ћути у вези са насиљем 

- развија одговорност свих 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 

 

 

Општи циљ Програма 
 је унапређивање квалитета живота ученика применом : 

 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи. 
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Специфични циљеви у превенцији 

 
 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

 Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, директор , родитељи , ваннаставно особље 

,локална заједница ) у доношењу и развијању програма превенције. 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања 

и занемаривања. 

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 

 Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља. 

 Унапређивање компетенције наставног и ваннаставног особља  , ученика, родитеља, локалне заједнице за уочавање и решавање 

проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Специфични циљеви у интервенцији 

 
 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

 Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите. 

 Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака у живот установе. 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. 
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Задаци у области превенције и интервенције 
 

 
 

ПРЕВЕНЦИЈА ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Упознавање са правном регулативом, 

Општим и Посебним протоколом 

Усклађена и доследна примена 

утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља и дискриминације 

Усклађивање постојећих подзаконских 

аката установе 

Сарадња са релевантним службама 

Израда програма за заштиту ученика од 

насиља 

Континуирано евидентирање случајева 

насиља и дискриминавије 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака 

Праћење и вредновање врста и 

учесталости насиља, путем 

истраживања, запажања и провере 

 

 

Развијање и неговање богатства 

различитости и културе понашања у 

оквиру в – о активности 

Организовање обука за ненасилну 

комуникацију и конструктивно 

решавање конфликата 

Подршка деци која трпе  насиље 

Организовање разговора, трибина, 

представа, изложби о безбедности и 

заштити ученика од насиља 

Рад са децом која врше насиље 

Дефинисање правила понашања и 

последица кршења правила 

 

Оснаживање деце која су посматрачи 

наиља за конструктивно реаговање Развијање вештина ефикасног реаговања 

у ситуацијама насиља 

Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције насиља(савет родитеља, 

Саветодавни рад са родитељима 
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школски одбор, ученички парламент, 

наставничко веће...) 

 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

  

 У оквиру Програма заштите  ученике од насиља, установа, у складу са специфичностима рада и окружења, планира, спроводи и 

прати ефекте превентивних аткивности. Превентивне активности  треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложеним задацима. 

 Превентивне активности установа креира у складу са  анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на 

основу: 

 

 Учесталисти инцидентних ситуација и броја пријава насиља и дискриминације; 

 Заступљености различитих врста насиља; 

 Број повреда; 

 Сигурности објекта, дворишта и сл. 

 

За планирање превентивних активности и анализу стања важни су: 

 Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања; 

 Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу, разумевање  и помоћ; 

 Степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе и др.; 
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Предложене мере и  превентивне  активности  на нивоу наше школе су:  

 

 обавештавање ученика о Програму за заштиту ученика  на Часовима одељењског старешинства; 

 у садржаје рада  ЧОС, сваког месеца испланирати по једну тему из  Програма за заштиту ученика од насиља и 

дискриминације; 

 у договору са одељењским старешинама издвојити  ученике који дежурство могу успешно да обављају, а потом  дежурне 

ученике припремити кроз посебну обуку за дежурство . 

 у случају изостајања ученика са наставе више од 3 дана, одмах позвати родитеље, телефоном или писменим позивом. 

Предлог Тима је да евиденцију о правдању таквих часова уведемо у Дневнику рада  у рубрику «Напомена», са датумом 

доласка родитеља и броја оправданих часова. 
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У складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси се одлука о начину реаговања: 

 Случај  се решава у установи; 

 Случај решава установа у сарадњи са другим релеванстним установама; 

 Случај се прослеђује надлежним, службама; 
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СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ; НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА 

РЕАГУЈЕ. 

 

 

Кораци  у интервенцији  су обавезујући  и   садржани су у следећем: 

 

.     1. Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се у установи најчешће одвија на два начина: 

 опажањем или добијањем  информације да је насиље у току; 

 сумњом да се насиље дешава на основу: 

– препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања  ученика  и породице, или  

–  путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или  посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, 

старатеља...). 

 

2. Прекидање, заустављање насиља  - свака одрасла особа која има  сазнање 

о насиљу (дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни  наставник, сваки запослени у установи) у обавези је 

да реагује тако што ће прекинути насиље  или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине насиље).  

       3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за   ученика,  раздвајање,  разговор са актерима...  

`    4.  Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о насиљу. Обављају се у оквиру 

установе: 

 са колегом; 

 са  Тимом  за заштиту ученика од насиља; 

 са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. 
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      У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван установе: 

 са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

 специјализованом службом локалне здравствене установе. 

Консултације су важне да би се : 

 разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице;  

 проценио ниво ризика; 

 направио план заштите;  

 избегла конфузија и спречиле  некоординисане акције, које могу водити поновном проживљавању искуства жртве. 

 

У консултацијама треба: 

 изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења,  водећи рачуна о приватности детета/ученика и других 

учесника у насиљу; 

 одредити улоге,  задатке и  одговорности у установи; 

 идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака; 

 донети одлуку о начину реаговања и праћења. 

 

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је поштовати принцип поверљивости, као и 

принцип заштите најбољег интереса детета/ученика. 

 

   5. Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или институцијама, могуће је, у зависности 

од тежине,  предузети следеће акције: 
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 предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисње родитеља о насиљу или особе од поверења у случајевима сумње 

на насиље у породици, договор о заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера и организовање посебних 

програма оснаживања деце/ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља);  

 по потреби укључивање надлежних служби: 

         - здравствену службу; 

               -Министарство унутрашњих послова, у случајевима када је детету потребна физичка заштита или  када постоји сумња да је 

учињено кривично дело; 

               -Центар за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања насиља.  

 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава 

садржи податке о ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. 

Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако тим установе процени да ће тиме  бити угрожена 

безбедност  ученика.  

 

 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у 

надлежности других система. 
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            6. Праћење ефеката предузетих мера   

 

Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи са  запосленим у установи и релевантним установама, прати ефекте 

предузетих заштитних мера. 

  У оквиру мера заштите планирају се и активности којима ће се обезбедити реинтеграција или поновно укључивање свих 

учесника насиља у заједницу установе и њихов даљи безбедан и квалитетан живот и рад у установи. План реинтеграције ће зависити од 

фактора као што су: врста и тежина насилног чина, последице насиља по појединца и колектив, број учесника и сл. 

 Праћење и вредновање  предузетих активности  условљава  планирање новог циклуса  Програма заштите деце/ученика од 

насиља.  

 

 

ЗАДАЦИ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

 учествовање у обуци за заштиту ученика од насиља , злостављања 

     и занемаривања; 

 информисање и пружање основне обуке за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за 

превенцију , препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика; 

 упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту ученика од злостављања и 

занемаривања и Посебним протоколом; 

 координирање израде и реализације програма заштите ученика од насиља  ( превентивне и интервентне активности ); 

 организовање консултације у установи и процена нивоа ризика за безбедност  ученика; 

 праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика; 
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 сарађивање са релевантним установама; 

 припремање плана наступа установе пред јавношћу и медијима; 

 евидентирање појаве насиља; 

 прикупљање документације; 

 извештавање стручних тела и органа управљања; 

 

 

                  ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Запослени у установи су дужни да воде евиденцију о појавама насиља у књизи дежурства, одељењској свесци, али и зависно где  се 

догађај десио. 

 У случају било  какавог облика насиља, сваки наставник и запослени  може  још у своју личну евиденцију, да унесе све битне 

елементе неког догађаја – кад се десио догађај, где, ко је био присутан; Детаљи су важни ради објективног описа, без процена и 

тумачења, као и даљег рада свих нас у процедури  заштите деце од насиља. 

       У посебну одељењску свеку коју смо увели за свако одељење предметне наставе,наставити водити евиденцију, али уз напомену о 

предузетим мерама које је обавиопредметни наставник, а посебно о предузетим мерама које је обавио одељењски старешина.  

  

 

 

 



 

43 

 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене 

активности 

Израда паноа, 

зидних новина, 

посете, 

изложбе, 

учешће у 

акцијама 

локалне 

заједнице 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка, текстуална, 

метода писаних радова, 

излагање, 

демонстративна,систематско 

посматрање, пралтични рад, 

илустративна, 

експериментална, принцип 

очигледности 

Сарадња са локалном заједницом 

развијање свести о здравом начину 

живота,  поштовање разлика и 

уважавање својих и туђих потреба, 

изграђивање личних критичких ставова  

Техничке 

активности 

Израда 

честитки,израда 

модела, уређење 

простора, израда 

украса 

Развијање креативности, стваралачког 

рада, уредности, 

прецизности,изграђивање личних 

критичких ставова   

Хуманитарне 

активности 

Прикупљање 

помоћи, учешће 

у хуманитрним 

акцијама, помоћ 

ученицима који 

слабије 

напредују  

Развијање хуманости,  поштовање 

разлика и туђих потреба, развијање 

такмичарског духа 
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Спортске 

активности  

такмичење у 

спортским 

вештинама, 

учешће у кросу, 

Игре без 

граница 

 

Развијање такмичарског духа, 

развијање моторичке спретности и 

физичких способности 

Културне 

активности 

Посете 

музејима, 

биоскопу, 

позоришту, 

библиотекама, 

.... 

Развијање опште културе,  развијање и 

подстицање стваралачке активности, 

развијање маште орггиналности и  

смисла за лепо, оспособљавање 

ученика за испуњење слободног 

времена садржајима из области 

културе,  науке, технике, уметности.... 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

Основни циљ:  

Подстицање развоја личности ученика – ученица до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање 

каријере и укључивање у свет рада. Циљ ће бити реализован кроз пет модула: 

1. Самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења; 

2. Информисање о занимањима и каријери – припрема расположивих информација о занимањима; 

3. Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног 

занимања; 

4. Реални сусрети са представницима појединих занимања (посете институцијама и предузећима, разговори са представницима 

појединих занимања). 

 

Циљ професионалне оријентације (у даљем тексту ПО) у основној Школи је развијање спремности ученика да стичу знања 

и искуства о себи, свету рада, да доносе реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања свесних шта она значе за 

каснија образовна и професионална опредељења, као и за успех у раду. Програм ПО за ову школску годину обухвата ученике од првог 

до осмог разреда и на тај начин их континуирано и систематски упознаје са светом рада, својим способностима и оспособљава их за 

самостално одабирање будуће школе, а самим тим и занимања. Овај програм се остварује у сарадњи са Центром за тржиште рада у 

Кикинди, који омогућава набавку најактуелнијег материјала из области ПО. 

ПО је интегрални део образовања и васпитања и оствариће се у свим облицима васпитног рада (наставне и ваннаставне 

активности), у посебним облицима рада као што су: предавања, разговори, изложбе, праћење радио и   ТВ емисија о разним 
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занимањима, израда литерарних, ликовних и техничких радова на тему ПО. Сви учесници у наставном процесу (учитељи,наставници, 

психолог и педагог) учествују у реализацији програма ПО.  

 

 Задаци професионалне оријентације у I-III разреду са оквирним програмским садржајима 

 

 упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја; 

 сагледавање израженијих физичких недостатака, тежих урођених и хроничних обољења које треба имати у виду за 

благовремено пружање помоћи једном броју ученика у усмеравању њиховог професионалног развоја; 

 стицање основних знања и појмова о раду и занимањима; 

 сазнавање и уочавање основних карактеристика занимања у школи, породици....; 

 уочавање сличности и разлика међу појединим занимањима и поступно сагледавање принципа поделе рада; 

 развијање ставова о вредности људског рада; 

 на основу стечених знања о раду и појединим занимањима, постепено увиђање да су све употребне ствари из непосредног 

искуства и резултат људског рада (почев од свеске, клупе, табле, хране, одеће,...); 

 развијање  индивидуалне потребе за радом; 

 формирање радних навика, вештина и развој особина личности најнепосредније везаних за рад; 

 пружање помоћи родитељима у подстицању и усмеравању професионалног развоја своје деце; 

 узајемне информације о понашању и развоју деце, као и евентуалним проблемима који се јављају у појединим развојним 

аспектима; 
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 подстицање у кругу породице, разговор о занимањима којима се баве родитељи. 

 

Задаци професионалне оријентације у IV-VI разреду са оквирним програмским садржајима 

 упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика значајних за усмеравање њиховог 

професи-  оналног развоја; праћење физичко-физиолошког развоја и здравственог стања ученика и предузимање мера да се 

њихов професионални развој одвија у складу са карактеристикама свих аспеката личности; 

 праћење развоја професионалних интереса ученика, сагледавање степена њихове усклађености са општим, а нарочити са 

посебним способностима, особинама личности и образовним постигнућима; 

 проширивање знања и појмова о раду и занимањима; 

  формирање ставова о вредностима људског рада; 

 формирање радних навика, вештина, развој особина личности најнепосредније везане за рад; 

 подстицање испивачког понашања према себи и свету рада и занимања; 

 пружање помоћи родитељима у подстицању и усмеравању професионалног развоја своје деце; 

 подстицање родитеља да код своје деце реално сагледају здравствене и физичко-физиолошке индикације за бављење 

одређеним занимањима и да им у складу са тим пружају помоћ у правилном планирању професионалног развија; 

 указивање родитељима на потребу подстицања деце да се баве различитим активностима  како би се испробале способности 

и интересовања  и како би реално сагледали себе. 

 

 

 



 

48 

 

  Задаци професионалне оријентације у VII-VIII разреду са оквирним програмским садржајем 

 

 упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних каректеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја; 

 праћење карактеристика физичко-физиолошког развоја и здравственог стања ученика, утврђивање њихове усклађености са 

испољеним интересовањима; 

 утврђивање професионалних интересовања и сагледавање њихове усклађености са индивидуалним могућностима ученика; 

 проширивање знања и појма о свету рада и занимања; 

 потпуније сагледавање фактора од којих зависи продуктивност рада, пре свега радних способности, одговарајућих особина 

личности, мотивације за рад и стручне оспособљености; 

 поступно сазнавање општих информација о подручјима рада чији се кадрови оспособљавају у средњим школама; 

 детаљно упознавање занимања за које испољавају посебна интересовања: подручје рада којима припадају периферна 

занимања, природа рада, средства и услови рада, физичко-физиолошки,  

 здравствени, психолошки и образовни захтеви  и кадровске потребе за тим занимањима; 

 детаљно испитивање интелектуалних способности особина личности и професионалних интереса ради стварања основе за 

професионално саветовање ученика; 

 упознавање организационе структуре и програма средњег образовања; 

 подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада; 

 оспособљавање ученика за планирање властитог професионалног развоја и доношење зрелих и реалних професионалних 

одлука; 

 пружање саветодавне помоћи; 
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 пружање помоћи родитељима у подстицању и усмеравању професио- налног развоја своје деце; 

 остваривање сарадње са родитељима ради размене искустава и запажа- ња о израженим посебним способностима и 

интересовањима ученика и предузимање мера за њихово подстицање и развој; 

 указивање родитељима на потребу да својој деци стварају услове да се баве различитим активностима; 

 омогућавање ученицима да што реалније и непосредније упознају себе, свет рада и занимања и систем средњег образовања; 

 сарадња са Националном службом за запошљавање у Кикинди ради пружања потпуније стручне помоћи, а пре свега онима 

који имају проблема у свом професионалном развоју; 

 сарадња са средњим Школама ради потпунијег и непосреднијег упознавања образовних профила који се у њима 

изучавају,наставних планова и програма, услова критеријума при упису. 

 Сарадња са Центром за стручно усавршавање у Кикинди који је координатор пројекта „ ПО на прелазу у средњу школу“. 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

              Не каже се узалуд да је највеће богатство здравље. Баш зато се и здрав човек сматра срећним човеком. Само здрав човек је 

психочки и физички способан за рад. Да би млади били здрави и срећнији, да би научили да цене и чувају здравље, они о томе морају 

више да знају. У циљу њиховог просвећивања Школа даје свој допринос Програмом здравствене превенције. 

 Циљеви овог Програма су: 

- стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем 

хуманизације односа међу људима; 

- унапређење хигијенских и радних услова у Школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље; 

- остваривање активног односа и узајамне сарадње Школе, породице и заједнице на развоју, зажтити и унапређењу здравља 

ученика. 

 

. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЗИВОТА 

 

        Циљ који школа треба да освари у спречавању употребе псохоактивних супстанци, појаве васпитно-запуштеног, девијантног и 

деликвентног понашања, да код ученика развија позитиван, активан однос према здравом начину живота, формира потребу за чувањем 

и унапређивањем менталног и физичког здравља и формира свест о штетном дејству психоактивних супстанци на њихово ментално и 

физичко здравље, да утиче на младе да стичу знања и формирају негативан однос према њима и неприхватљивом понашању и развијају 

механизме одбране  који ће им помоћи да се супротставе различитим искушењима. 
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                    Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким 

појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину. 

  

Васпитни задаци су: 

 

•    развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима, 

•    оплемењивање уже и шире средине, 

•    стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно – техничким обележјима природе и 

насељене средине, 

•    стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању 

паркова, 

•    уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја. 

 

Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке: 

 

•    васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради сузбијања предрасуда о инфериорности 

једног пола, 

•    изграђивање свести о природном односу човека према човеку, 
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•    развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности, 

•    упознавање са улогом љубави и полности у животу човека, 

•    свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради пружања могућности да се и други оствари у 

раду и игри, 

•    учење да се пажљиво и до краја саслуша други, 

•    развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности, 

•    стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним особама. 

               У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, руководилаца секција, стручних 

сарадника укључени су и сарадници Вршњачког тима.  

Еколошка заштити и естетско уређење човекове животне средине, има све већи значај у данашње време када природа трпи разне 

штетне утицаје. Још у овом узрасту деце треба их ангажовати на очувању природних и радом стечених врености, на обезбеђивању 

еколошке равнотеже. Од великог је значаја да ученици схвате повезаност и зависност човека и природе, како би будући нараштаји 

живели у здравој животној средини. 

 Разноврсни садржаји естетског и хигијенског уређења школе ангажују ученике, наставно и остало особље Школе на 

систематски рад на оплемењивању и хуманизацији школског простора и живота у образовно- васпитним установама. 

 Остваривање активности има за циљ подстицање ученика да чувају, негују и стално унапређују естетске, еколошке и хигијенске 

вредности у школи. 

 Школа има задатак да:  

- ствара што боље услове за боравак ученика у школи,  

- обезбеди услове за несметан психички и физички развој ученика и развија свест о потребама очувања здравља сталним 

бављењем спортом и другим облицима рекреације, 
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- формира и развија навику културног понашања и опхођења и    

 способност за доживљавање естетских вредности,  

- развија хуманији однос међу људима уз међусобно уважавање и поштовање достојанства личности, 

- формира и развија правилан однос према природи, културним, историјским и другим дибрима као и свест о потреби 

заштите, чувања и унапређивања животне средине, 

- подстиче и развија код ученика потребу за унапређивање радне средине и културе рада, као и потребу за естетским 

уређењем околине. 

Циљ: 

  - омогућавање и подстицање естетских, еколошких и хигијенских опажања, разумевања и поступања у процесу стваралачког 

живљења. 

Задаци: 

- стварање услова за реализацију естетских, еколошких и хигијенских као и културних потреба у школи и социокултурној 

средини, 

- развијање сензибилитета у духу етноестетике и обичаја у сопственој средини,  

- развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких и хигијенских вредности, 

- развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу 

- развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и хигијене у животном амбијенту, 

- подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју естетске, еколошке и хигијенске свести. 
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I   АКЦИЈА НА УРЕђЕЊУ ШКОЛСКЕ  СРЕДИНЕ 

И СЛОБОДАН ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

 1. Уређење простора за спорт и физичку културу 

 2. Уређење просторије за извођење ваннаставних активности 

 3. Редовно одржавње чистоће дворишта 

 4. Поштовање клупа за седење 

 

II УРЕђЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ  

1. Одржавање чистоће, зидова, подова 

2. Одржавање чистоће школског намештаја (клупе, столице, табле) 

3. Редовно проветравање просторија 

4. Одржавање и садња цвећа 

5. Одржавање личне хигијене 

6. Организовање предавања о штетности пушења, алкохола и дроге 

 

 

III АКЦИЈА НА ЗАШТИТИ И УНАПРЕђИВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Неговање и чување паркова и засада у месту 

2. Спречавање оштећења јавних и стамбених зграда,   забрањују писање по њима 
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3. Одржавање споменика културе 

4. Организовање научних скупова, предавања, нарочито професори биологије о овој проблематици 

5. Скупљање и презентовање фото – документација 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Сарадња са локалном самоуправом  - локалном влашћу у месној заједници– финансирање школских програма, адаптације школских 

објеката, набавке опреме и наставних средстава, учешће ученика и наставника на манифестацијама у организацији локалне самоуправе 

Носиоци послова: Школски одбор, директор, Савет родитеља, учитељи и наставници. 

 

Облици активности Начин реализације Носиоци реализације 

Приредбе,смотре, научне 

трибине,радне акције .. 

Међусобна помоћ школе и 

локалне средине у реализацији 

наведених активности 

Наставници, ученици, 

родитељи, представници 

локалне средине ( КУД, 

Дом здравља, 

МУП……….. ) 

Сарадња са представни-

цима локалне самоуправе 

у циљу реализације 

Развојног плана школе 

Остваривање контакта са надле-

жнима за поправку спортских 

терена, помоћ у опремању про-

стора за извођење ваннаставних 

активности, помоћ у набаци са-

времених наставних средстава  

Директор, актив за 

Развојно планирање, 

локална самоуправа 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљ програма сарадње школе са породицом ученика је подизање нивоа партнерства родитељ-школа у остваривању образовно-

васпитне функције школе и пружање помоћи и подршке родитељима при обављању васпитне улоге. Овај циљ ће бити реализован 

организовањем различитих облика активности, усмерених на обезбеђивање трајне и квалитетне сарадње родитеља и школе и на 

правовремено информисање родитеља о свим аспектима школског живота, рада и понашања, релевантних за развој, образовање и 

васпитање ученика. 

Облик сарадње- 

активности 

Садржај Реализатори 

Индивидуални 

разговори 

(отворена врата) 

Размена информација о успеху, 

напредовању, интересовањима и  понашању 

ученика у породици и школи 

Разредни старешина или предметни 

наставник, психолог, педагог, 

директор 

Родитељски 

састанци 

Упознавање са наставним планом и 

програмом, организацијом рада школе,  

уџбеницима, правилима понашања, 

интерним актима, успехом и проблемима 

одељења... 

 

Разредни старешина, ПП служба, 

директор 

Саветодавни рад 

са родитељима  

Различити облици саветодавног рада којима 

су обухваћени: проблеми адаптације, 

образовни и васпитни проблеми, развојни 

проблеми и тешкоће, ... 

Психолог, педагог, разредни 

старешина, директор 

Едукативна 

предавања 

Подизање нивоа родитељских компетенија Психолог, педагог, МУП 
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Учешће родитеља 

у Савету 

родитеља, 

Школском одбору, 

Тимовима за 

развојно 

планирање, 

самовредновање, 

превенцију насиља 

Активности дефинисане законом и 

правилницима о раду ових стручних и 

руководећих органа 

Директор, координатори и чланови 

тимова 

Дан дечака и Дан 

девојчица 

Родитељи ученика осмог разреда 

представљају своја занимања у оквиру 

програма професионалне оријентације 

Чланови тима за професионалну 

оријентацију ученика 

Свет занимања Реални сусрети са занимањима на радном 

месту родитеља добровољаца 

Чланови тима за професионалну 

оријентацију 

Кутија добрих 

жеља 

Родитељи у холу школе убацују у наменску 

кутију своје предлоге за унапређење 

квалитета и услова рада (афирмише се 

позитиван, сараднички и конструктиван 

однос према школи) 

Психолог  и педагог 

Информисање Постављање свих релевантих информација 

на улаз, пано и сајт школе. Израда 

штампаних обавештења. 

Сви запослени 

Донације Донацијама родитељи могу да учествују у 

хуманитарним акцијама за помоћ социјално 

угроженим ученицима, као и у побољшању 

услова рада и техничкој опремљености 

школе 

Директор, Школски одбор, 

Вршњачки тим 
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ПРОГРАМ О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА 

1.Појам наставе у природи и екскурзије 

Настава у природи је облик васпитно-образовног рада којим се оствраују обавезни наставни предмети, изборни програми, пројектна 

настава и ваннаставне активности из плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 

Екскурзија/ излет/ је облик васпитног рада који се остварује ван школе 

2. Циљ наставе у природи и екскурзије 

- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања  

- ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;  

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; - 

проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о 

- непосредном природном и друштвеном окружењу;  

- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;  

- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, 

другима, окружењу и културном наслеђу;  

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима.  

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе  остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, 

циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

3.Задаци наставе у природи и екскурзија  

Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и школског програма и 

саставни су део годишњег плана рада школе 
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3. Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;  

- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;  

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање 

кроз одговарајуће активности;  

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

конкретним природним и друштвеним условима;  

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;  

- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких 

навика;  

- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;  

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;  

- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;  

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;  

- разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;  

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;  

- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;  

- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;  

- формирање навика редовне и правилне исхране;  

- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;  

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима; - подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима кроз одговарајуће активности.  
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Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим 

њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  

- проучавање објеката и феномена у природи,  

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  

- развој и практиковање здравих стилова живота,  

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју,  

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

4. Садржај наставе у природи и екскурзија 

Садржај наставе у природи остварује се на основу плана и програма наставе и учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни 

за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се оне реализују 

У складу с наставним програмом, на екскурзијама- излетима се могу реализовати следећи програмски садржаји:  

- уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Србије.  

- посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у околини и Србији).  

- посетe заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе...).  
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- упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-

села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника...).  

- развијање способности оријентације у простору и времену.  

- обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране).  

- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима људи, 

заштита животне средине...).  

Други циклус основног образовања и васпитања  

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:  

- посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Србије 

(планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, 

народи и етничке заједнице у Србији...).  

- обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба. 

- обилазак Београда и других градова Србије. 

- обилазак установа културе у Србији. 

- обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима прехрамбене, хемијске, машинске и 

електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике...).  

5. Програм и реализација наставе у природи и екскурзија  

Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који доставља наставничком већу, ради разатрања и усвајања 

Одељенска већа и стручно веће школе предлаже програм екскурзије, који доставља наставничком већу, ради разматрања и и усвајања 

Настава у природи и екскурзије могу да се реализују ако је Савет родитеља дао сагласност на програм наставе у природи , односно 

екскурзије 
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Програм наставе у природи и екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви 

остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију, 

начин финансирања и друга  питања од значаја за реализацију програма наставе у природи и екскурзија. 

6. Носиоци припреме, реализације, организације и извођење наставе у природи и екскурзија 

Носиоци припреме, организације и извођења наставе у природи су: 

- директор школе; 

- наставник разредне наставе  или други наставник кога је директор одредио, а који је добио сагласност већа за разредну наставу 

- одељенски старешина или други наставник кога одреди директор и који је добио сагласност  одељенског већа 

7. Извештаји о извођењу наставе у природи, односно екскурзије 

Наставник разредне наставе, односно одељенски старешина или руководилац разредног већа пише извештај о реализацији који се 

доставља савету родитеља, наставничком већу, школском одбору и родитељима на родитељском састанку. 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Стручни сарадници учествују у пословима: 

 планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, 

 праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, 

 рада са наставницима, 

 рада са децом, односно ученицима и полазницима, 

 рада са родитељима, односно старатељима, 

 рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и  пратиоцем детета, односно ученика, 

 рада у стручним органима и тимовима, 

 сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, 

 вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање. 

Области рада стручних сарадника педагога и психолога: 

 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 Рад са наставницима  

 Рад са ученицима 

 Рад са родитељима, , односно старатељима 

 Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентоми пратиоцем ученика 

 Рад у стручним органима и тимовима 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
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ПЕДАГОГ 

Циљ:  

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању 

образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

Задаци:  

 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада, 

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада, 

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње 

породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика, 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

 Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

 

 

 



 

66 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Циљ:  

 Развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално коришћење и проналажење потребне књижне и 

некњижне крађе. 

Задаци: 

- развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, 

- подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем одговарајуће информацијске грађе, 

- учествовање у оставривању прогарма образовно-васпитног рада Школе, 

- набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање, класификација, сигнирање и каталогизација, 

- вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке, 

- заштита библиотечке грађе и њихова периодична ревизија. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

 

-     израђивање годишњег, месечног и оперативних планова рада, 

- планирање и програмирање рада ученицима у библиотеци, 

- орипремање програма рада библиотечке секције, 

- планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и сараднике. 
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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

     рад с ученицима: 

- упознавање са радом школске библиотеке, њеним фондом и мрежом библиотека, 

- упознавање с врстама библиотечке грађе и оспособљавање за њено самостално коришћење, 

- упознавање с пословима библиотекара, 

- пружање помоћи при избору литературе и друге грађе, 

- остваривање програма образовно-васпитног рада ученицима у школској библиотеци, 

- формирање навика за самостално налажење потребних информација и развијање читалачких способности, 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање књижниом и некњижном грађом, 

- развијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног материјала, 

- укључивање у рад библиотечке секције и пружање помоћи у остваривању њеног програма рада, 

- остваривање сусрета с познатим личностима, писцимаа и другим јавним и културним радницима. 

 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

 

- припремање годишњег плана за обраду лектире, 

- коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике, 

- планирање набавке књижне и некњижне грађе, 

- сарадња са наставницима разредне наставе и предметне наставе о оспособљавању ученика за самостално коришћење књижне и 

некњижне грађе у одељењу и школској библиотеци, 
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- припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе редовне, додатне и допунске наставе, слободнох активности 

и других облика образовно-васпитног рада. 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

- систематско информисање корисника о новим књигама, листовима и часописима, 

- припремање библиографије за поједине предмете из области образовно-васпитног рада, 

- евидентирање учесталости коришћења ученичког и наставно-сарадничког фонда, 

- вођење библиотечких послова:инвентарисање, класификација, сигнирање, каталогизације и др. 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

- припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција (књижевне трибине, сусрети, разговори, акција “Месец 

дана књиге”, прикупљање књига, завичајне грађе, такмичења, конкурси, читалачка значка и др.), 

- остваривање сардње са организацијама и установама у области културе, које се организовано баве саа радом деце и омладине 

(културно-уметничка друштва, центри за културу, народне библиотеке и друго), 

- сарађивање с новинско-издавачким кућама, радио.телевизијским центрима, позоришним и филмским кућама и сл., 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

- праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа, 

- праћење стручне литературе и периодике и периодике из области библиотекарства, 

- учествовање на седницама стручних и других органа Школе, 

- учествовање на седницама и стручним саветовањима за школске библиотекаре-медијатекаре, 

- сарађивање са народним и другим библиотекама и савезима библиотечких радника региона и република. 
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

        Програм безбедности и здрављу на раду донет је на основу  Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика  школе.   

        Старање о безбедности и заштити ученика је обавеза свих запослених радника Школе. 

         У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере: 

1. свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе; 

2. дежурство наставника и помоћно-техничког особља; 

3. осигурање ученика; 

4. обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити 

безбедност ученика Школе; 

5. друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и општим актом Школе. 

       У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа сарађује са: 

1. Одељењем за друштвене делатности општине- 2. Министарством просвете; 

3. Министарством саобраћаја и телекомуникација; 

4. Министарством унутрашњих послова ; 

6. Центром за социјални рад општине . 
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САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 Сарадња са градском управом 

       Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у 

први разред, по списковима које добија од надлежног органа. 

        Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а Школа не може да успостави контакт с родитељима или старатељима 

ученика, са насталом ситуацијом упознаће се Центар за социјални рад, у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у 

којој би се ученик налазио без заштите и надзора. 

        Школа ажурира спискове деце доспеле за упис у први разред и доставља их градској управи чиме се остварује увид у број уписане 

деце сваке школске године. 

        Школа ће од надлежних органа градске уптаве тражити боље осветљавање школског дворишта и околних улица у циљу веће 

безбедности ученика с обзиром на касно окончавање наставе у поподневној смени. 

        Школа ће захтевати од ресорних служби градске управе (комуналне, грађевинске, санитарне...) благовремено деловање: 

размештање контејнера, уклањање смећа и разног отпада, асфалтирање и обезбеђење тротоара дуж школског дворишта. 

 

 Сарадња с Министарством просвете 

    У сарадњи с Министарством просвете, Школа се стара да сви облици васпитно-образовног рада теку без застоја и проблема, да 

свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и 

насиља. 
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Сарадња с Министарством саобраћаја и телекомуникација 

            Уз помоћ надлежних служби Министарства саобраћаја и телекомуникација, Школа се стара да саобраћајна сигнализација у 

околини Школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика приликом доласка и одласка из 

Школе. 

Сарадња с Министарством унутрашњих послова 

          Овај вид сарадње одвија се првенствено путем сарадње са школским полицајцем као и редовним обиласком Школе и околине 

патрола ПС Кикинда, ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавања настанка потенцијалних проблема. 

         Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку делинквенцију, којима се пријављује 

свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до делинквентног понашања, како би се спречила на време и 

тиме остварила безбедност других ученика Школе. 

У време ваннаставних активности везаних за Школу (екскурзије, излети, рекреативна настава и сл.), Школа је у обавези да 

благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о 

безбедности ученика за време трајања путовања. 

        Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције Школа ће тражити да се обезбеди појачана контрола саобраћајница у околини 

Школе, а у сарадњи с њима Школа ће серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и познавању 

саобраћајних прописа подизати ниво образовања ученика у овом смислу. 
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Сарадња с Центром за социјални рад 

          Педагошко-психолошка служба Школе, у сарадњи са одељењским старешином, остварује увид у породичне прилике, кад уочи 

промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за 

социјални рад (Тим за малолетничку делинквенцију и разводе и Тим за децу без родитељског старања), у циљу предузимања мера ради 

пружања помоћи ученику. 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ И ШКОЛИ 

У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља. 

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. 

Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у установи. 

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по 

основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и 

инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и 

подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана 

дискриминације.У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; 

физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 
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ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник и помоћно-техничко особље, у складу с процесом наставе. 

Дежурство почиње 20 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа. 

Школа ради у ДВЕ смене и у свакој смени има најмање ЈЕДАН  дежурни наставник. Наставник дежура  у дворишту, и у холу. 

Дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 20 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку наставе. 

У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава Директора Школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене. 

Координира рад осталих  наставника, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у Школи. 

Све промене уписује у књигу дежурства и о томе обавештава директора Школе. 

Дежурни наставник обавезан је да на дежурство дођу 20 минута пре почетка наставе, да се јави директору, обавља дежурство у  Школе 

предвиђеном распоредом , о свим уоченим променама обавештавају директора, извршавају његове налоге и омогућују безбедан улазак 

и излазак ученика из Школе. 

У периоду лепог времена, дежурни наставник,  за време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о 

одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду. 

Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек пошто из ње испрате све ученике. 

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових 

активности. 

Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршавања. 

Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се без дозволе 

директора или дежурног наставника. У сарадњи с дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати 

њихово кретање у школској згради. 
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Помоћно-техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду закључана или под сталним 

надзором, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен, а улазак осталима тек по одобрењу директора. 

 

ПОСТУПАК И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ 

Школа је у обавези да обезбеди услове за безбедност ученика, док бораве у објекту Школе и то: 

1. заштиту од пожара, поплаве, грома и сл. – одржавањем инсталација у исправном стању, постављањем одговарајуће сигнализације 

за случај евакуисања при наступању опасности и др. 

2. безбедност за време извођења наставе, 

3. обезбеђивање сталног дежурства наставника и ученика, за време док ученици бораве у школском објекту. 

У циљу заштите и безбедности ученика, за време боравка у објектима Школе, за време учествовања на школским екскурзијама или 

излетима, ученицима се најстроже забрањује ношење и доношење оружја, предмета којима се могу другима нанети повреде или 

нарушити здравље, као и доношење и употреба алкохола и других наркотичких средстава. 

Школа обезбеђује и предузима мере заштите и безбедности ученика и за време извођења школских екскурзија и излета, о чему се стара 

вођа пута (екскурзије или излета) кога решењем одређује директор Школе и наставник који је задужен за одређено одељење, односно 

ученике који учествују у извођењу школске екскурзије или излета које организује Школа. 

Ради остваривања оптималне безбедности ученика обавеза Школе је да при извођењу школске екскурзије или излета, ангажује 

најпоузданијег извођача, како би се у што већој мери обезбедила заштита и безбедност ученика Школе, који учествују на истим. 

У циљу заштите деце и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом, а које подразумевају 

обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и, у 

сарадњи са Управом противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом, редовну контролу обучености запослених. 
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Сви запослени у Школи упознати су са одредбама Правилника о заштити од пожара и обавезни су да га примењују. 

Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација и да поседује уредну 

документацију о томе. 

Евентуалне недостатке отклањаће у најкраћем могућем року. 

Школа је у обавези да у непосредној близини школе и школског дворишта контролише уличну расвету и одмах јави 

Електродистрибуцији да отклони недостатке. 

Домар Школе је одговоран за то да сва водоводна инсталација функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем 

могућем року отклања мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање већих кварова ће се постарати, у сарадњи са 

директором и секретаром Школе, да се ангажује одговарајућа служба. 

А) Мере и поступак заштите која се тиче здравствене безбедности ученика 

У циљу спровођења здравствене безбедности ученика у школи, Школа је дужна да:  

– обезбеди свакодневно одржавање хигијене свих школских просторија (учионица, ходника, тоалета, сале за физичко васпитање), 

као и школског дворишта, 

– спроводи редовне систематске прегледе запослених,  

– обучава запослене за указивање прве помоћи и обезбеди опремљено сандуче за прву помоћ које ће се поставити на видном месту,  

– постави корпе за отпатке по школској згради и у дворишту зграде,  

– забрани свим запосленим пушење по школским ходницима и просторима у којима се налазе ученици. 

Техничко особље је дужно да послове који се односе на одржавање чистоће школске зграде и дворишта обавља свакодневно. 

Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке како би својим понашањем омогућили спровођење ових мера заштите. 
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Ученици су дужни да брину о чистоћи учионица (да бацају отпатке само у канте за смеће, брину о цвећу у учионици, да не жврљају по 

зидовима Школе и школских просторија). Ученицима је изричито забрањено пушење у школском простору и дворишту. 

Б) Мере и поступак заштите која се тиче физичке безбедности ученика 

У циљу спровођења физичке безбедности ученика обавеза Школе је да обезбеди сталну сарадњу са МУП-ом како би се деца заштитила 

од агресивних група и појединаца. 

Дужност школе је и да обезбеди сарадњу с комуналним службама Града како би се обезбедили: 

– адекватно осветљење у околини школе, 

– заштита деце од паса луталица, 

– довољан број контејнера у околини школе. 

Техничко особље је дужно да за време одмора дежура у ходницима и да као и сви запослени, благовремено пријави свако понашање 

које је у супротности са овим Правилником. 

Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке, да својим понашањем не угрожава своју и туђу физичку сигурност, да своја 

дежурства у школској згради и на дворишту редовно обављају по утврђеном распореду, и да благовремено предузму неопходне мере за 

свако понашање које је у супротности са овим Правилником. 

Ученици су дужни: 

– да се понашају у складу с правилима пристојног понашања и међусобног уважавања, 

– да се пажљиво крећу по ходницима (да не трче, не спуштају се низ гелендер, да не учествују у тучама нити да их својим 

понашањем изазивају). 
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В) Мере и поступак заштите која се тиче ментално-хигијенске безбедности ученика 

У циљу спровођења ментално-хигијенске безбедности ученика у Школи: 

Стручни сарадници: 

– сарађују са децом, родитељима, наставницима, Центром за социјални рад, здравственим установама и другим институцијама у 

решавању случајева када је дете физички, емоционално или социјално угрожено,  

– информишу ученике, родитеље, наставнике о ризицима и мерама у циљу заштите од болести зависности кроз организована 

предавања, радионице, трибине и друге облике сарадње,  

– код ученика развијају осећања за међусобно уважавање, поштовање. 

Родитељи су дужни да благовремено обавесте разредног старешину уколико код детета, или у породици, постоје поремећаји у 

понашању.  

Наставници су дужни да прате понашање ученика и ако уоче да ученици имају проблеме које не могу сами да реше, обрате се 

разредном старешини или психологу школе. 

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА 

Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног 

случаја (незгоде) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање. 

Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, 

како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у Школи, код 

куће, на путу, екскурзији, летовању и сл). 

Школа ће на Савету родитеља упознати родитеље с понудама о осигурању које су стигле у Школу и посредоваће између њих и 

осигуравајуће компаније за коју се они определе. 
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Наставни план и програм основног образовања одраслих 

 Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (у 

даљем тексту: ФООО). Оно омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је 

организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим 

потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада. Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу 

оспособљеност путем обуке. На овај начин се обезбеђује да основно образовање буде у функцији унапређивања остваривања исхода 

основног образовања потребних одраслима за унапређивање квалитета личног и породичног живота, већу социјалну укљученост и 

запошљивост. Међуресорном подршком на националном и локалном нивоу, путем одговарајуће расподеле одговорности, обезбеђује се 

највећи могући обухват одраслих основним образовањем. 

 Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним 

школама и школама за основно образовање одраслих. Ове школе имају, на основу посебних програма, оспособљене школске тимове за 

рад са одраслима и за оствaривање ФООО. Школски тим чине наставници, стручни сарадници, директори и педагошки асистенти (у 

даљем тексту: андрагошки асистенти). 

 Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана. У 

првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. 

Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама 

тржишта рада.  

 Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању утврђених општих 

исхода, односно кључних компетенција. Општи исходи јесу знања, вештине и вредносни ставови неопходни за квалитетан и одговоран 

живот и рад у савременом друштву и постижу се остваривањем предметних исхода.  
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 Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу 

Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих. 

 Наставни план и програм основног образовања одраслих по моделу ФООО је целовит и интегрисан путем: међусобно повезаних 

циклуса, међусобно повезаног општег образовања и обука, дефинисаних општих исхода који се остварују у свим предметима и 

модулима, узајамно повезаних и функционално рационализованих садржаја различитих предмета, функционално повезаних теоријских 

и практичних садржаја, хоризонтално и вертикално повезаних предмета и модула. Подршка наставницима у остваривању Наставног 

плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу 

програма који се односи на начин остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, 

модул и обуку.  

 Организациони облик рада у oстваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих је редовна настава која је 

прилагођена потребама и могућностима одраслих (настава у блоку, за време викенда, вечерња настава, сезонско и дневно 

прилагођавање њиховим потребама). Прилагођавање се односи и на дужину трајања часа од 30 минута. Уважавање специфичности 

потреба различитих циљних група остварује се: приликом уписивања у школу, организовањем одељења одраслих, тако да је 15 

оптималан број за похађање редовне наставе, индивидуализацијом у начину остваривања процеса учења и наставе. 

 У зависности од својства (запослен, незапослен), категорије (млађи и старији узраст, пол, друштвено осетљива група и сл.) и 

индивидуалних потреба, одрасли има могућност да изабере обуку у оквиру ФООО или да након ФООО настави са стицањем других 

облика стручног образовања, односно средњег образовања. 
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ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени боравак је непосредан облик васпитно-образовног рада који се темељи на скупини деце школског узраста првог и 

другог разреда основне школе. То је осмишљено организовано време пре или после наставе према стручно прилагођеном програму. 

У продужени боравак се уписују ученици првог и другог разреда, чији родитељи се одлуче за овај вид рада њихове деце. 

Формира се једна хетерогена група. Ученици су у боравку у оној смени када немају редовну наставу.  

Деца раде у малим колективима где уче и усвајају одређени ред и „режим“, учествују у колективним играма, воде слободан 

разговор, слушају приче, гледају слике, филмове и ТВ емисије, слободно се играју играчкама и дидактичким средствима, бораве на 

свежем ваздуху...  

Време у продуженом боравку, ученици проводе под надзором учитеља који организује те активности, а у реализацију 

активности у боравку, у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

биће укључени и наставници задужени за обогаћен једносменски рад, како би се ученици поделили у мање групе и самим тим се 

смањила могућност преноса вируса SARS COVID-19. 

Продужени боравак је додатни вид услуга који родитељима решава проблем збрињавања деце док су они на послу. Рад ће бити 

структуисан тако да продужени боравак задовољава васпитне и образовне потребе ученика, те подстиче развој њихових интересовања 

и креативности. Активности ће бити атрактивне тако да окупирају дечију пажњу и изазовне, у смислу подстицања дечијег развоја. 

Методе и облици рада ће бити флексибилни и разноврсни (индивидуални, групни рад, активно учење, креативне радинионице), 

односно разликоваће се од уобичајеног разредно-часовног начина организовања наставе у коме преовладава фронтални облик рада. 

Код појединих ученика, активностима у продуженом боравку покушаће се превазићи недостаци и проблеми који се уочавају у 

пракси редовне наставе. 
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Самосталним и групним радом, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, ученици у продуженом боравку ће 

усвајати нова знања, умења и навике, односно организовано и плански утврђивати, продубљивати и примењивати стечена знања. 

У продуженом боравку остварују се следеће функције основног васпитања и образовања: 

1. Остваривање права и егзистенцијалних потреба деце 

2. Допуна породичном васпитању 

3. Ангажовање деце кроз ваннаставне активности 

4. Компензаторска функција ( остваривање социјално-здравствених задатака ) 

Активности наставника у продуженом боравку ће, осим планирања и припреме и непосредног рада са ученицима, обухватати и 

консултације са наставницима у редовној настави и стручном службом школе у вези са реализацијом активности и ангажовањем 

ученика, као и сарадњу са родитељима у циљу успешније реализације планираних садржаја, у оквиру родитељских састанака, 

индивидуалних контаката са родитељима или „дана отворених врата“. 

Наставник ангажован у раду продуженог боравка водиће педагошку документацију (присуство ученика, оперативни план 

активности за учење, домаће задатке, активности у слободном времену и запажања и препоруке о укупном развоју и напредовању 

ученика). 

Разноврсност послова и задатака у складу са специфичним захтевима и условима рада продуженог боравка указују на његову 

сложену организацију коју подразумевају следеће активности наставника у продуженом боравку: 



 

82 

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од 4. до 8. разреда, школа ће организовати пре 

почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа наставе у току дана по предмету. 

 У школи ће током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита, са најмање два часа дневно, бити организована 

припремна настава за полагање завршног испита за ученике осмог разреда. 

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Додатна подршка ученицима са посебним потребама обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком детету, 

односно ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у 

учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити. 

Додатна подршка обухвата здравствене, социјалне и образовне услуге које се пружају детету и омогућавају му пуну друштвену 

укљученост и напредовање.  

Додатна подршка се односи на права и услуге које детету обезбеђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка 

несметаном обављању свакодневних животних активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у заједници и успешно 

напредовање. 

 Додатна подршка ученицима са посебним потребама ће се реализовати  у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања, а према одредбама Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику . 
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Индивидуални образовни план – ИОП 

Саставни део Школског програма је индивидуални образовни план. Ради се сваке школске године као додатна подршка у 

образовању и васпитању за ученике који имају потешкоћа у савладавању градива или за ученике који постижу резултате који 

превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа. ИОП је посебан акт који има за циљ оптимални развој детета и ученика 

прилагођавњем начина оставаривања школског програма. ИОП израђује Тим за пружање додатне подршке ученику, а остварује се 

након сагласности родитеља, односно другог законског заступника ученика. Врсте ИОП-а су:  

ИОП-1- прилагођавање начина рада и услова у којима се одвија образовно-васпитни рад;  

ИОП-2- прилагођавање циљева, садржаја и начина оставривања програма настеве и учења и исхода образовно-васпитног рада и  

ИОП-3- проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са изузетним способностима.  

Тим за инклузивно образовање, односно Тим за пружање додатне подршке детету и ученику, у склопу годишњег плана рада 

прецизираће појединости око прописаних процедура, а после усвајања ИОП-а (на седници педагошком колегијуму) сваке године ће то 

бити анекс Школском програму.  

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ОДГОВОРНА ОСОБА ВРЕМЕ 

Упознавање Наставничког већа , 

Савета родитеља, Школског одбо-

ра, родитеља са ИО и потребом за 

израду ИОП-а 

Директор, стручни 

тим за ИО 
Директор 

август 

септембар 

Рад тима за ИО (иденти-фикација 

деце, сагласност родитеља, форми-

рање тима за индивидуални ОП) 

Тим за ИО, 

учитељи,родитељи, 

наставници 

Учитељи,наставници, 

тим за ИО 

септембар, 

октобар 

Израда ИОП-а Тим за ИОП 
Тим за ИОП- учитељ, 

наставник, педагог 

октобар, 

новембар 
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ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ШКОЛЕ И ЊЕНИХ УЧЕНИКА 

На школском сајту постављају се све инфромације о раду школе и сајт се ажурира са реализацијом разних активности. Посебна пажња 

посвећена је учешћу ученика на разним такмичењима и конкурсима и резултатима које остваре. На сајту се  презентују и различите 

активности из културних, спортских садржаја и разних манифестација.Школа остварује сарадњу са медијима. Школа сваке школске 

године организује промоцију најуспешнијих ученика генерације осмака, уз доделу пригодних награда и пријем ученика носиоца 

Вукове дипломе и њихових родитеља.  Такође, активан је и профил на друштвеној мрежи Фејсбук, где може да се прате сва битна 

дешавања везано за школу. 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Оцењивањем ученика процењује се оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма, а 

за ученике са сметњама у развоју прилагођених стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана.  

Ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања. У току школске године оцењивање је бројчано и описно и врши се на основу 

праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма а на основу посебних стандарда постигнућа, у складу са 

Правилником о оцењивању. 

Усвајање ИОП-а од стране 

педагошког колегијума 

Стручни тим за ИО, 

Педагошки колегијум 
Директор новембар 

Примена плана Учитељ, наставник Учитељ, наставник 3 месеца 

Евалуација 
Стручни тим за ИО, 

директор 
Стручни тим, директор  
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ЕЛЕМЕНТИ, МОДЕЛИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НАСТAВНОГ РАДА 

 Стручни актив за развој школског програма је према упутству Министарства просвете и науке направио модел  табеларног 

приказа елемената наставног рада, који у себи садржи: наставне теме, садржаје, исходе, активности ученика и наставника, облике и 

методе рада, корелације предмета и проверу остварености постигнућа. 

Планирање и програмирање обавезних, обавезних изборних, изборних наставних предмета као и осталих облика образовно-васпитног 

рада извршено је по следећем моделу: наставне теме, васпитно – образовни циљеви и задаци, садржаји, исходи,  активности наставника 

и ученика, облици и методе рада, наставна средства и литература, време реализације, место реализације и стандарди постигнућа. Сви 

елементи планирања и програмирања наставног рада биће конкретизовани у писаним припремама наставника. 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Праћење остваривања школског програма је континуиран задатак чланова школског тима са циљем унапређења свих сегмената 

школског програма и реализоваће се на основу неколико елемената, који ће се оперативно разрађивати у поступку планирања и 

реализације праћења: 

- Садржај праћења остваривања школског програма: постигнуће ученика, оствареност циљева, задатака и исхода, усклађеност 

циљева и задатака са садржајима, темама и стандардима постигнућа, адекватност наставних метода и облика рада, активност 

ученика и наставника, наставна средства, временска динамика, усклађеност са узрасним и развојним карактеристикама ученика, 

процена усмерености наставе на процес учења и развоја ученичких компетенција, фактори који подржавају реализацију планираног 

и фактори који ометају реализацију планираног у школском програму. 
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- Начин праћења остваривања школског програма: различите методе и технике оцењивања ученика, мерење постигнућа ученика, 

ученички портфолио, мерење задовољства ученика и наставника у раду, диференцирање различитих нивоа постигнућа ученика и 

процењивање активности ученика. 

- Инструмент праћења остваривања школског програма: тестови, анкете, скале процене, упитници, модели евалуације, извештаји о 

ученицима.  

- Сарадници у тиму за праћење остваривања школског програма: наставници, стручни сарадници, директор, родитељи, институције 

које су задужене за унапређивање праксе оцењивања и вредновања. 

Индикатори свих елемената праћења реализације и квалитета Школског програма су:  

- Годишњи и месечни планови рада наставника 

- Дневне припреме наставника 

- ес дневник 

- Чек листе посећених часова (наставници, сарадници, директор) 

- Записници Стручних већа, актива и тимова 

- Анкете (наставници, сарадници, директор и родитељи) 

- Анализа постигнућа и радови ученика 

- Извештаји Институција и Стручних друштава са којима Школа сарађује 

- Чек листе самовредновања Школског програма 

Временска динамика праћења остваривања Школског програма: током целе године. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 

ПЕРИОД ОД 2022-2026.г. 

ПРВИ РАЗРЕД 

Рбр  A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  
ПРВИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Српски језик 5  180  

2.  Енглески језик 2  72  

3.  Математика 5  180  

4.  Свет око нас  2  72  

5.  Ликовна култура  1  36  

6.  Музичка култура  1  36  

7.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  

8. Дигитални свет 1 36 

УКУПНО: A  20-22*  720-792*  

Р.бр.  Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

1  Верска настава/Грађанско васпитање  1  36  

УКУПНО: Б  1  36  

У К У П Н О : A + Б  21-23*  756-828*  

*Број часова за ученике припаднике националних мањина 

 

Облици образовно-васпитног рада којима сe остварују обавeзни наставни прeдмeти, изборни програми и активности 
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Р.Бр.  ОБЛИК ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ РАДА  
ПРВИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  20-22*  720-792*  

2.  Допунска настава  1  36  

3.  Настава у природи**  7-10 дана годишње  

 

Р.бр.  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Час одељенског старешине  1  36  

2.  Ваннаставне активности  1-2  36-72  

3.  Екскурзија 1-3 дана годишње  

 

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Програми наставe и учeња засновани су на општим циљeвима и исходима образовања и васпитања и потрeбама и могућностима 

учeника првог разрeда. Усмeрeни су на процeс и исходe учeња, а нe на самe садржајe који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји вишe нису циљ сами по сeби, вeћ су у функцији остваривања исхода који су дeфинисани као функционално знањe учeника 

тако да показују шта ћe учeник бити у стању да учини, прeдузмe, извeдe, обави захваљујући знањима, ставовима и вeштинама којe јe 

градио и развијао током јeднe годинe учeња конкрeтног прeдмeта. Овако конципирани програми подразумeвају да остварeност исхода 
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води ка развијању компeтeнција, и то како општих и спeцифичних прeдмeтних, тако и кључних. Оријентација на процес учења и 

исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се 

развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив 

прeдмeта  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ  Циљ наставe српског јeзика јeстe да учeници овладају основним законитостима српског књижeвног јeзика ради 

правилног усмeног и писаног изражавања, нeгујући свeст о значају улогe јeзика у очувању националног идeнтитeта; да 

сe оспособe за тумачeњe одабраних књижeвних и других умeтничких дeла из српскe и свeтскe баштинe, ради нeговања 

традицијe и културe српског народа и развијања интeркултуралности.  

Разрeд  први  

Годишњи 

фонд часова  

180 часова  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Основи читања и писања  

13 13 26 

A) Припрема за читање и писање 

Б) Почетно читање и писање 20 44 64 

2. Језичка култура 4 31 35 

3. Језик (Граматика; Правопис) 5 5 10 

4. Књижевност (Лектира; Читање текста; Тумачење текста; 

Књижевни појмови) 
38 7 45 

УКУПНО 80 100 180 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- разликујe изговорeни глас и написано слово; 

изговорeнe и написанe рeчи и рeчeницe; 

- влада основном тeхником читања и писања 

ћириличког тeкста; 

- разумe оно што прочита; 

- активно слуша и разумe садржај 

књижeвноумeтничког тeкста који му сe чита; 

- прeпозна пeсму, причу и драмски тeкст; 

- одрeди главни догађај, врeмe (рeдослeд догађаја) и 

мeсто дeшавања у вeзи са прочитаним тeкстом; 

- уочи ликовe и прави разлику измeђу њихових 

позитивних и нeгативних особина; 

- изрази својe мишљeњe о понашању ликова у 

књижeвном дeлу; 

- прeпозна загонeтку и разумe њeно значeњe; 

- прeпозна басну и разумe њeно значeњe; 

- разликујe слово, рeч и рeчeницу; 

- правилно изговори и напишe кратку и потпуну 

рeчeницу јeдноставнe структурe са одговарајућом 

интонацијом, односно интeрпункцијским знаком на 

крају; 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ 

И ПИСАЊЕ  

Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког 

писма. 

Рeчи и рeчeницe као говорнe и писанe цeлинe. 

Тeкстови засићeни словима која сe обрађују/тeкстови 

прeдвиђeни за глобално читањe. 

Свe врстe тeкстова који су написани штампаним или 

писаним словима. 

Јeзичкe игрe. 

Аналитичко-синтeтичка вeжбања; лeксичка и синтаксичка 

вeжбања; моторичкe вeжбe. 

Писањe (прeписивањe, самостално писањe и диктат). 

Читањe (шчитавањe/глобално читањe, гласно и тихо 

читањe); питања којима сe провeрава разумeвањe 

прочитаног. 

Изговор и писањe гласова који учeницима причињавају 

тeшкоћe (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поeзија 

Народна пeсма, Ја сам чудо видeо  

Јован Јовановић Змај, Зимска пeсма  

Војислав Илић, Пролeтња зора/Воја Царић, 
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- правилно употрeби вeлико слово; 

- учтиво учeствујe у вођeном и слободном 

разговору; 

- обликујe усмeну поруку служeћи сe одговарајућим 

рeчима; 

- усмeно прeпричава; усмeно прича прeма 

слици/сликама и о доживљајима; 

- усмeно описујe ствари из нeпосрeдног окружeња; 

- бира и користи одговарајућe рeчи у говору; на 

правилан начин користи новe рeчи у свакоднeвном 

говору; 

- напамeт говори краћe књижeвнe тeкстовe; 

- учeствујe у сцeнском извођeњу тeкста; 

- пажљиво и културно слуша саговорникe; 

- слуша, разумe и парафразира поруку; 

- слуша интeрпрeтативно читањe и казивањe 

књижeвних тeкстова ради разумeвања и 

доживљавања; 

- примeњујe основна правописна правила; 

- пишe читко и урeдно; 

- писмeно одговара на постављeна питања; 

- спаја вишe рeчeница у краћу цeлину; 

- пишe рeчeницe по диктату примeњујући основна 

правописна правила; 

Пролeћe/Мира Алeчковић, Вeтар сeјач  

Дeсанка Максимовић, Првак; Хвалисави зeчeви/У 

гостима/Ливадско звонцe  

Гвидо Тартаља, Китова бeба/Мрави/Постeља за зeку  

Бранко Ћопић, Јeжeва кућица (читањe у наставцима) 

Душан Радовић, Јeсeња пeсма/Срeћна Нова година  

Љубивојe Ршумовић, Ау што јe школа згодна; Дeтe/Дeца 

су украс свeта  

Стeван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазарeвић, 

Сликар  

Пeро Зубац, Добар друг ти врeди вишe  

Драгомир Ђорђeвић, Нијe лако бити дeтe  

Проза 

Народна прича, Свeти Сава и ђаци  

Народна прича, Дeда и рeпа /Голуб и пчeла  

Народна басна, Лисица и гавран  

Доситeј Обрадовић, Два јарца; Двe козe  

Лав Николајeвич Толстој, Два друга  

Драган Лукић, Јоца вози тролeјбус/Игор Коларов, Дум-

дум Оливeр и њeгов бубањ  

Ђуро Дамјановић, Дан кад јe јутро било слово/Вeсна 

Ћоровић Бутрић, Ноћни ћошак  

Избор из народних и ауторских загонeтки (Дeсанка 

Максимовић, Загонeткe лакe за првакe ђакe, Загонeткe 
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- гласно чита, правилно и са разумeвањeм; 

- тихо чита (у сeби) са разумeвањeм прочитаног; 

- пронађe информацијe eксплицитно изнeтe у тeксту. 

Григора Витeза и Бранe Цвeтковића) 

Драмски тeкстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапрeд  

Душан Радовић, Тужибаба  

Алeксандар Поповић, Нeћe увeк да будe први  

Бора Ољачић, Први дан у школи  

Популарни и информативни тeкстови 

Избор из илустрованих eнциклопeдија и часописа за дeцу 

о значајним личностима српског јeзика, књижeвности и 

културe (Свeти Сава, Вук Стeфановић Караџић, 

знамeнита завичајна личност и др.); Милан Шипка: 

Буквар  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Пeсмe за дeцу (избор) 

Избор из басни и сликовница за дeцу 

Књижeвни појмови: 

- пeсма; 

- прича; 

- догађај; мeсто и врeмe збивања; 

- књижeвни лик - изглeд, основнe особинe и поступци; 

- драмски тeкст за дeцу; 

- шаљива пeсма; 

- басна; 
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- загонeтка. 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис 

и ортоeпија  

 

Рeчeница; рeч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значeња изговорeнe 

односно написанe рeчи. 

Рeчeницe као обавeштeњe, питањe и заповeст. 

Вeлико слово на почeтку рeчeницe, у писању личних 

имeна и прeзимeна, имeна насeља (јeдночланих) и назива 

мeста и улицe у којој учeник живи, као и назив школe коју 

похађа. 

Правилно потписивањe (имe, па прeзимe). 

Тачка на крају рeчeницe; мeсто и функција упитника и 

узвичника у рeчeници. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  
Говорење  

Вођeни и слободни разговор. 

Говорни прeдлошци. 

Усмeна порука. 

Причањe, прeпричавањe и описивањe. 

Казивањe књижeвног тeкста. 

Драмски, драматизовани тeкстови, сцeнска 

импровизација. 

Сцeнско извођeњe тeкста (драмско и луткарско). 

Богаћeњe рeчника: лeксичкe и синтаксичкe вeжбe. 

Разговорнe, ситуационe и јeзичкe игрe.  
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Слушање 

Стварнe и симулиранe ситуацијe. 

Слушна порука. 

Аудио-визуeлни записи. 

Игрe за развијањe слушнe пажњe. 

Писање  

Питања о сопствeном искуству, бићима, прeдмeтима, 

појавама, сликама, о књижeвном и нeкњижeвном тeксту. 

Писана порука. 

Краћа тeкстуална цeлина: о сопствeном искуству, о 

доживљају, о сликама, поводом књижeвног тeкста. 

Рeчeницe/кратак тeкст погодан за диктирањe. 

Читање  

Књижeвни тeкстови. 

Тeкстови са практичном намeном: позивница, упутство, 

списак за куповину и др. 

Нeлинeарни тeкстови: тeкст у табeли, распорeд часова, 

стрип, улазница и др. 

Информативни тeкстови: 

1. уџбeнички: Милан Шипка, Буквар; тeкстови о 

знамeнитим личностима српскe културe; 

2. вануџбeнички: о правилима учтивог понашања 

(бонтон); о мeсту у којeм учeници живe; о животињама 

итд..  
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА-ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

1СЈ. 0.1.1. познаје основе начела вођења 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 

делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ-основни ниво 

1СЈ.1.2.1.влада основном техником читања и ћириличног текста 

1СЈ:1.2.2.одговара на једноставна питања у вези са текстом проналазећи информације елсплицитно исказане у једној 

реченици,пасусу,или у једноставној табели(ко,шта,када,колико и сл.) 

1СЈ.1.2.6.разуме дословно значење текста 

1СЈ1.2.8.процењује садржај текста на основу задатог критеријума:да ли му се допада,да ли му је занимљив;да ли постоји сличност 

између ликова и ситуација из текста и особа које су му познате;издваја речи које у му непознате. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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.1.3.5.пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре. 

1СЈ.1.3.8.користи скроман фонд речи(у односу на узраст);правилно их употребљава. 

НАПРЕДНИ НИВО 
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 -1СЈ.3.3.5.користи богат фонд речи 

ГРАМАТИКА 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у школи,кући и сл.) 

КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевном тексту 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту. 

Програм допунске наставе из српског језика за први разред 

У првом разреду се реализује 18 часова допунске наставе из српског језика. 

Допунска настава ће бити реализована према потребама ученика, а предпостављамо да ће већи број часова бити потребан у току првог 

полугодишта у време почетног читања и писања. 

На часовима допунске наставе из српског језика реализоваће се наставни садржаји из следећих наставних тема,у складу са потребама 

ученика. 

1.Основе читања и писања: А) припрема за читање и писање; Б) почетно читање и писање 

2.Језичка култура 

3.Језик (граматика и правопис) 

4.Књижевност 

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 
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 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: дијалошка, текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна, кооперативна, игра, интерактивна, 

стрип, амбијентална, посматрачка, мапе ума 

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

Активности: 

 наставника : припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, 

помаже формирање и записивање кратких реченица и објашњава и помаже у примени граматичких и правописних правила; 

 ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању, рецитује, учествује у драматизацији, саставља реченице, именује 

и чита слова латинице, пише по диктату, посматра, упоређује и манипулише сликама, активно учествује у причању, користи 

дечју штампу и непознате текстове, решава ребусе, аутодиктат, посматра слике и склапа причу, описује на основу онога што је 

видео, осетио, доживео, пише састав; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 
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Свакодневним посматрањем и бележењем запажања у личној евиденцији. 

Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака. 

Прегледају се свеске ученика, утврђује се који ученици имају проблема да „држе корак“ са одељењем и да бележе на часу примере. 

Испитивање ученика, разговор, дискусија, анализа домаћих задатака. 

Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

Постизање одређених нивоа у постигнућима . 

Контролни задаци који дају снимак нивоа знања одређених области језика и књижевности. 

Петнаестоминутне вежбе служе утврђивању, систематизацији и провери знања; постигнућа се евидентирају у наставниковој личној 

евиденцији. 

Усмене и писмене провере степена усвојености знања 

Годишњи тест даје завршну слику о стеченом знању ученика из језика и књижевности. 

 

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

колико су савладали научено, у односу на почетак часа, или области, које су вештине стекли и где научено могу применити. 

Нпр. „Сада знам да правилно читам јер разумем текст“ или „Сада разумем појмове реч, реченица и умем да их дефинишем“... 

Ученици на крају часа изражавају задовољство часом и разумевање онога што је обрађено, или нејасност градива и потребу 

додатних објашњења рекапитулацијом градива у завршном делу часа, разговором, спонтано и на захтев. 

Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, „Уживао сам!“, „Није 

ми јасно“ и сл. 

Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 
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Корелација са другим предметима: свет око нас, ликовна култура, музичка култура, грађанско васпитање, математика, физичко 

васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, радна свеска, приручник, енциклопедије, часописи 

 за ученике:уџбеник, радна свеска, књижевна дела домаће лектире, дечји часописи, енциклопедије 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА (1.РАЗРЕД) 

Назив 

предмета  

МАТЕМАТИКА  

Циљ  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.  

Разред  први  

Годишњи 

фонд часова  

180 часова 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УКУПНО 

1. Природни бројеви и операције са њима 71  78 149 

2. Геометрија 

 

11 16 27 

3. Мерење и мере 2 2 4 
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 Укупно: 84 96 180 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- одреди међусобни 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 тела и фигуре; 

- групише предмете и бића са заједничким 

својством; 

- сложи/разложи фигуру која се састоји од 

познатих облика; 

- разликује: криву, праву, изломљену, затворену 

и отворену линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу лењира; 

- 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 

ГЕОМЕТРИЈА  

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 отоврена линија.  

Тачка и линија. Дуж. 

БРОЈЕВИ 

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној 

правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и 

приказивање на бројевној правој. 
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највећи и 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; 

- 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. 

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. 

Динар, кованице и новчанице до 100 динара. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  Мерење дужине нестандардним јединицама мере. 

 

 

 



 

105 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД - МАТЕМАТИКА 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Математика садрже 

стандарде постигнућа за области : Природни бројеви и операције са њима, Геометрија и Мерење и мере. У оквиру сваке области, 

описани су захтеви на три нивоа. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу: 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица : 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 

ГЕОМЕТРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадтат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа, угао) и 

уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност) 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме. 
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу: 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица : 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни 

бројни систем  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 

ГЕОМЕТРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме графички да представи 

дате податке. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу: 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица : 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака 
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1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми. 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

У првом разреду се реализује 18 часова допунске наставе из математике. 

На часовима допунске наставе из математике реализоваће се наставни садржаји следећих наставних тема, у склсду са потребама 

ученика: 

1. Природни бројеви и операције са њима 

 Геометрија 

 а) Предмети у простору и односи међу њима; 

 б) Линија и област; 

 в) Класификација предмета према својству 

 Мерење и мере 

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: дијалошка , текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна,  кооперативна , игра,  интерактивна, 

стрип, амбијентална, посматрачка, мапе ума 

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

Активности: 

 наставника : припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, 

помаже у решавању задатака и начину учења математичких правила и формула;  

 ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању, рецитује, учествује у драматизацији, саставља реченице,  именује 

и чита слова латинице, пише по диктату, посматра,  упоређује и манипулише сликама, активно учествује у причању, користи 

дечју штампу и непознате текстове, решава ребусе, аутодиктат, посматра слике и склапа причу,  описује на основу онога што је 

видео,осетио, доживео,  пише састав; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о резултатима 

наставникове процене и подстичу да напредују. 

Свакодневним посматрањем и бележењем запажања у личној евиденцији. 

Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака. 

Прегледају се свеске ученика, утврђује се који ученици имају проблема да „држе корак“ са одељењем и да бележе на часу примере. 

Испитивање ученика, разговор, дискусија, анализа домаћих задатака. 

Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 
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Постизање одређених нивоа у постигнућима . 

Контролни задаци који дају снимак нивоа усвојених исхода. 

Петнаестоминутне вежбе служе утврђивању, систематизацији и провери знања; постигнућа се евидентирају у наставниковој личној 

евиденцији. 

Усмене и писмене провере степена усвојености знања 

Годишњи тест даје завршну слику о стеченом знању ученика из математике. 

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

колико су савладали научено, у односу на почетак часа, или области, које су вештине стекли и где научено могу применити. Нпр. 

„Сада знам да решим задатак“ или „Сада разумем појмове , формуле, поступке  и умем да их дефинишем“... 

Ученици на крају часа изражавају задовољство часом и разумевање онога што је обрађено, или нејасност градива и потребу додатних 

објашњења рекапитулацијом градива у завршном делу часа, разговором, спонтано и на захтев. 

Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, „Уживао сам!“, „Није ми 

јасно“ и сл. 

Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 

Корелација са другим предметима: свет око нас, ликовна култура, музичка култура, грађанско васпитање, српски језик, физичко 

васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, радна свеска, приручник, енциклопедије, часописи, збирке задатака из математике 

 за ученике:уџбеник, радна свеска, дечји часописи 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС (1.РАЗРЕД) 

Назив предмета  СВЕТ ОКО НАС  

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

способности за одговоран живот у њему.  

Разред  први  

Годишњи фонд 

часова  

72 часа  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

РБР НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ОСТАЛО УКУПНО 

1. Други и ја 13 4 1 18 

2. Разноврсност природе 22 15 1 38 

3. Човек ствара 4 2 1 7 

4. Сналажење у простору и времену 4 4 1 9 

 

УКУПНО 43 25 4 72 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- 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; 

- се понаша тако да уважава различитости 

својих вршњака и других људи; 

- придржава се договорених правила понашања 

у школи и прихвата последице ако их 

прекрши; 

- сарађује са вршњацима у заједничким 

активностима; 

- одржава личну хигијену и адекватно се одева 

у циљу очувања здравља; 

- чува своју, школску и имовину других; 

- прати инструкције одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар; 

- својим речима опише пример неке опасне 

ситуације из свог непосредног окружења; 

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ  

Ја и други  

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. 

Породични дом, 

школа  

Групе људи: породица, школска заједница, 

разред, одељење, суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски.  

Здравље и 

безбедност  

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). 

Опасне ситуације по живот, здравље и 

околину, превенција и правилно понашање (у 
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- примењује правила безбедног понашања на 

путу од куће до школе приликом кретања 

улицом са и без тротоара и преласка улице; 

- снађе се у простору помоћу просторних 

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

доле и карактеристичних објеката; 

- одреди време својих активности помоћу 

временских одредница: делови дана, обданица 

и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, 

данас, сутра, прекјуче, прекосутра; 

- посматрањем и опипавањем предмета одреди 

својства материјала: тврдо-меко, провидно-

непровидно, храпаво- глатко; 

- учествује у извођењу једноставних огледа 

којима испитује природне феномене; 

- разликује природу од производа људског 

рада на примерима из 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 

дому и школској средини, саобраћају, током 

природних непогода). 

Оријентација у 

простору и 

времену  

Кретање и сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред-назад, лево-

десно, горе-доле и карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу на временске 

одреднице: делови дана, обданица и ноћ, дани 

у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, 

прекјуче, прекосутра. 

Човек ствара  

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). 

Разноврсност 

природе  

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. 
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делове тела и њихову улогу у његовом 

свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, 

укуса и додира у његовом свакодневном 

функционисању и сазнавању окружења; 

- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена 

места; 

- се понаша тако да не угрожава биљке и 

животиње у непосредном окружењу; 

- повезује резултате учења и рада са уложеним 

трудом.  

 

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 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 

предвиђена места, брига о биљкама и 

животињама). 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД - СВЕТ ОКО НАС 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА  

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:  

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада  

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу  

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића  
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1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:  

изгледу, начину исхране, кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића  

2. ЕКОЛОГИЈА  

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

3. МАТЕРИЈАЛИ  

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:  

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

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 одређују њихову употребу и препознаје  

примере у свом окружењу  

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ  

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:  

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама  

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна,  

стране света, адреса, карактеристични објекти  

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца  

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век   
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5. ДРУШТВО  

У области ДРУШТВО ученик/ученица:  

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 унапређивање људског здравља  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА   

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:  

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

2. ЕКОЛОГИЈА   

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

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  

 5. ДРУШТВО  

У области ДРУШТВО ученик/ученица:  

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности  
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Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада:  дијалошка , текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна,  кооперативна , игра,  

интерактивна,  стрип, амбијентална, посматрачка, мапе ума 

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

Активности: 

 наставника : припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију , 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, 

помаже при разумевању и усвајању једноставних дефиниција, појава у природи и усмерава ученике на њихово разумевање и 

примену у реалним животним ситуацијама.  

 ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању, рецитује, учествује у драматизацији, саставља реченице,  именује 

и чита слова латинице, пише по диктату, посматра, упоређује и манипулише сликама, активно учествује у причању, користи 
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дечју штампу и непознате текстове, решава ребусе, ,  описује на основу онога што је видео,осетио, доживео, усваја једноставне 

дефиниције, разуме и анализира природне појаве и доводи их у везу са реалним животним ситуацијама; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о резултатима 

наставникове процене и подстичу да напредују. 

Свакодневним посматрањем и бележењем запажања у личној евиденцији. 

Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака. 

Прегледају се свеске ученика , утврђује се који ученици имају проблема да „држе корак“ са одељењем и да бележе на часу примере. 

Испитивање ученика, разговор, дискусија, анализа домаћих задатака. 

Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

Постизање одређених нивоа у постигнућима . 

Контролни задаци који дају снимак нивоа остварених исхода. 

Петнаестоминутне вежбе служе утврђивању, систематизацији и провери знања; постигнућа се евидентирају у наставниковој личној 

евиденцији. 

Усмене и писмене провере степена усвојености знања 

Годишњи тест даје завршну слику о стеченом знању ученика из света око нас. 
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Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

колико су савладали научено, у односу на почетак часа, или области, које су вештине стекли и где научено могу применити. Нпр. 

„Сада знам ...“ или „Сада разумем појмове реч, реченица и умем да их дефинишем, повежем са претходним градивом, реалном 

животном ситуацијом“... 

Ученици на крају часа изражавају задовољство часом и разумевање онога што је обрађено, или нејасност градива и потребу додатних 

објашњења рекапитулацијом градива у завршном делу часа, разговором, спонтано и на захтев. 

Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, „Уживао сам!“, „Није ми 

јасно“ и сл. 

Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 

Корелација са другим предметима:  српски језик, ликовна култура, музичка култура, грађанско васпитање, математика, физичко 

васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, радна свеска, приручник, енциклопедије, часописи 

 за ученике:уџбеник, радна свеска, , дечји часописи, енциклопедије 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 1.РАЗРЕД 

Назив 

предмета  

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ  Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

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

свог и других народа.  

Разред  први  

Годишњи фонд 

часова  

36 часова  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

Број 

теме 
Назив теме 

Тип и број часа 

обрада утврђивање укупно 

1. ОБЛИЦИ 9 6 15 
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2. ЛИНИЈЕ И ОБЛИЦИ ОКО НАС 7 3 10 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ   7 

4. ПРОСТОР   4 

  Укупно 36 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- опише, својим речима, визуелне карактеристике по 

којима препознаје облике и простор; 

- пореди своје утиске и утиске других о уметничким 

делима, изгледу 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; 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ  

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 уређења 

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 
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- 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, 

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. 

понашања и облачења у различитим 

установама културе, договорена правила 

понашања.  

ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ  

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, између, 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. 

ОБЛИКОВАЊЕ  

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 
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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 човек. Изражајна 

својства боје у односу на материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и материјал 

погодни за преобликовање (оштећени 

предмети, амбалажа, остаци тканина...). 

Различите информације као мотивација за 

стваралачки рад. Природа и непосредно 

окружење; машта и стварни догађаји; приче, 

песме и текстови из књига и часописа за децу 

и уџбеника, уметничка дела... 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

Читање визуелних информација. Илустрација 

у дечјим књигама и уџбеницима. Стрип. 

Цртани и анимирани филм - традиционално 

урађени (слободоручно обликовани или 

нацртани ликови) и савремени (урађени 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. 
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Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, игре, 

перформанс. 

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада:  дијалошка , текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна,  кооперативна , игра,  

интерактивна,  стрип, амбијентална, посматрачка, 

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

Активности: 

 наставника : припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију , 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, 

наводи их на естетичко осмтрање и промишљање, уводи основе ликовне писмености...;  
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 ученика: слуша,  чита текстове, активно учествује у причању, илуструје на основу задатка/ теме, самостално осмишљава и 

реализује теме и иедеје, користи различите ликовне технике... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

 Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 

 Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

 Праћење напретка ученика. Степен учествовања у анализи и процени учениких ликовних радова.  

 Редовно доношење прибора за натаву ликовне културе.  

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

одговорили на  захтев. Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, 

„Уживао сам!“, „Није ми јасно“ и сл. 

Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 

Корелација са другим предметима: свет око нас, српски језик, музичка култура, грађанско васпитање, математика, физичко 

васпитање 

 



 

125 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, енциклопедије, часописи, фотографије, слике... 

 за ученике: уџбеник, енциклопедије, часописи, фотографије, слике... 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 1.РАЗРЕД 

Назив 

предмета  

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Циљ  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 наслеђа и културе свога и других народа.  

Разред  први  

Годишњи 

фонд часова  

36 часова  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

РБР Назив наставне области 

Број часова 

за обраду за друге типове укупно 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 31 5 36 
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2. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

– ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 
31 5 36 

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 13 3 16 

Укупно 31 5 36 

 

                     ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- 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 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ  

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...). 

Тон: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање (кратак - дуг), 

јачина (гласан - тих), висина (висок - 

дубок). 
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звука; 

- 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 и туђег извођења; 

- учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

- направи дечје ритмичке инструменте; 

- ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре помоћу различитих извора звука, музичко 

питање и одговор на ритмичким удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати текст; 

- изабере према литерарном садржају одговарајући музички 

садржај.  

 

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, рођендани, 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...). 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

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 
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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 начина 

свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и 

песме - пулс, ритам, груписање удара. 

Певање и извођење 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. 

Свирање графички представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО  

Израда дечјих ритмичких инструмената од 

различитих материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и 

природе спонтаном или договореном 

импровизацијом. 

Креирање сопствених покрета уз музику 
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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. 

Бирање познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче - праћење 

литерарног текста.  

 

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 
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 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: дијалошка, текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна,  кооперативна , игра,  интерактивна,  

стрип, амбијентална, посматрачка,  

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

Активности: 

 наставника : припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања… 

 ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању и певању, као и у извођењу бројалица, слушању музике, илуструје 

на основу задатка/ теме/ слушања композиције, ... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 

Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

Праћење напретка ученика. Степен учествовања у певањеу, ритмичким вежбама, одговоран однос према раду, прибору... 
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Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

одговорили на  захтев. Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, 

„Уживао сам!“, „Није ми јасно“ и сл. 

Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 

Корелација са другим предметима: свет око нас, српски језик, ликовна култура, грађанско васпитање, математика, физичко 

васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, енциклопедије, 

 за ученике: уџбеник, енциклопедије,... 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Назив 

предмета  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

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

физичког вежбања у савременим условима живота и рада.  

Разред  први  

Годишњи 

фонд часова  

108 часова  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

Редни 

број 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Укупан број часова Број часова за обраду новог градива Остали типови часова 

1. Ходање и трчање 20 12 8 

2. Скакање и прескакање 12 8 4 

3. Бацање и хватање 10 4 6 
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4. Вишење,упори,пењање 8 5 3 

5. Вежбе на тлу 15 7 8 

6. Вежбе упором рукама 2 1 1 

7. Вежбе равнотеже 2 1 1 

8. Вежбе са реквизитима 16 8 8 

9. Ритмичке вежбе 9 4 5 

10. Елементарне игре 14 2 12 

11. Вежбе обликовања Раде се На сваком часу 

 Укупно 108 52 56 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити у 

стању да 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, разноврсна природна 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 
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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; 

- 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; 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  

ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ  

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. 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА  

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 
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- уочи промену у расту код себе и других; 

- уочи разлику између здравог и болесног 

стања; 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре, 

у току и након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора у коме живи 

и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

- правилно се понаша за столом. 

и прескакања.  

 

 

БАЦАЊА И 

ХВАТАЊА  

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у 

циљ. 

ПУЗАЊА, 

ВИШЕЊА, 

УПОРИ И 

ПЕЊАЊА  

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 

слободном. 

Упори. 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ  

Основни садржаји  

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 
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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. 

ВЕЖБЕ 

РАВНОТЕЖЕ  

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.  

ВЕЖБЕ СА 

РЕКВИЗИТИМА  

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. 

ПЛЕС И 

РИТМИКА  

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. 
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Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем 

напред. 

Народно коло по избору. 

ПОЛИГОНИ 
Комбиновани полигон од усвојених веђтина 

(вежби)  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА  

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер. 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 
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Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

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 предвиђених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.  
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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.  

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.  
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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 прилагођене узрасту и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице...);  

- ђачке 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 ослобођени 

практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности.  

Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

Из фонда радних дана, предвиђених 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);  
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- летовање - организује се за време летњег распуста (камповање итд.).  

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 похађање наставе.  

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:  

- уочавање постуралних поремећаја код ученика;  

- саветовање ученика и родитеља;  
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- 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 одређује врсту 

вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник физичког и здравственог васпитања уз присуство наставника који реализује 

разредну наставну у одељењу које ученик похађа.  

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 
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 методе рада:  дијалошка ,демонстративна,  кооперативна , игра,  интерактивнаамбијентална, посматрачка,  

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

Активности: 

 наставника : припрема, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију , сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања,... 

 ученика: слуша,  учествује у свим активностим ана часу физичког, савалдава нове облике кретања, вежбе, колективне игре, 

брине и одговорно се понаша према опреми, свом здрављу и другарима, поштује правила понашања на часу,... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

 Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 

 Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

 Праћење напретка ученика. Степен учествовања у свим физичким активностима, одговоран однос према доношењу опреме, 

реквизитима и поштовање правила понашања на часу.  

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

 Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, 

или у којој су мери одговорили на  захтев. 

 Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, „Уживао сам!“, 

„Није ми јасно“ и сл. 
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 Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. 

 Самооцењивање ученика-анкета: како је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и 

постигнућа у односу на друге. 

Корелација са другим предметима: свет око нас, српски језик, музичка култура, грађанско васпитање, математика, Литература за 

(наставнике и ученике): 

 за наставнике: одабрани бесплатни садржаји на сајту 

 за ученике:/ 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1.РАЗРЕД 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 10 8 18 

2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 5 3 8 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 5 5 10 

УКУПНО 20 16 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уређаји олакшавају обављање послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и после 

појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

Различит изглед дигиталних уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно изражавање са дигиталним уређајима и без 

њих. 

Комуникација посредством дигиталних уређаја. 

Дигитални уређај и паметни дигитални уређај. 

Коришћење дигиталних уређаја за повећање прилика 

за учење и стицање искуства ученика у области науке, 
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(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

културе и уметности. 

– упореди традиционалне видове комуникације са 

комуникацијом посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји могу да 

допринесу упознавању културне баштине; 

– наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио здравље; 

– наведе неке од здравствених ризика везаних за 

прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о 

личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– 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 уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни зашто 

је важно примењивати их; 

– анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за његово 

спровођење; 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај тела, 

време пред екраном, дигитални уређај као отпад). 

Подаци о личности и њихова заштита при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја. 

Помоћ у случају контакта са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним 

особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин. 

Одговорно руковање дигиталним уређајем (мере 

физичке заштите, коришћење лозинке). 

- протумачи симболе познатог/договореног АЛГОРИТАМСКИ Разлагање проблема на мање целине. 
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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 

уређаја 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Осмишљавање корака који воде до решења 

једноставног проблема. 

Тумачење постојећих и креирање алгоритама 

изражених симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног уређаја у односу на 

приказани алгоритам. 

 

Међупредметне компетенције 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 

 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада:  дијалошка , текстуална, илустративна, учење путем открића ,демонстративна,  кооперативна , игра,  

интерактивна,  стрип, амбијентална, посматрачка, рад на рачунару 

 облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, групни 
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Активности: 

 наставника: припрема,чита, усмено излаже,приказује, показује, усмерава активност ученика , наводи, ствара ситуацију , 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, 

наводи их на естетичко посмтрање и промишљање, развија критичко мишљење и одговоран однос према употреби дигиталних 

уређаја...;  

 ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању, илуструје на основу задатка/ теме, самостално осмишљава и 

реализује теме и иедеје, усваја знања предвиђена садржајем предмета Дигитални свет... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 

Оцењивање интензитета и квалитета активности на часу. 

Праћење напретка ученика. Степен учествовања у активностима на часовима.  

Оствареност планираних исхода. 

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили, или 

одговорили на  захтев. Задовољство ученика на часу- спонтано и на захтев, вербализовано (не)задовољство, нпр. „Било је забавно.“, 

„Уживао сам!“, „Није ми јасно“ и сл. Дизањем „смајлића“- насмејан, забринут или равнодушан. Самооцењивање ученика-анкета: како 

је задовољан својим радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге. 

Корелација са другим предметима: свет око нас, српски језик, музичка култура, грађанско васпитање, математика, физичко 

васпитање 
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Литература за (наставнике и ученике): 

 за наставнике: уџбеник, енциклопедије, часописи, фотографије, слике... 

 за ученике:уџбеник, енциклопедије, часописи, фотографије, слике... 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе енглеског језика у првом разреду је оспособљавање ученикa 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. 

ЗАДАЦИ:  

- овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Introduction 
/ 1 1 
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2. Welcome to Happy House 
3 6 9 

3. Pens and pencils 
3 6 9 

4. Come and play 
3 6 9 

5. Culture: School time 
/ 1 1 

6. Dressing up 
3 6 9 

7. Happy birthday 
3 6 9 

8. Culture: Good morning 
/ 1 1 

9. Bathtime! 
3 6 9 

10. Animal friends 
3 6 9 

11. Party time 
/ 1 1 

       Happy Christmas! 1 2 3 

       Happy Easter! 1 1 2 

УКУПНО 23 49 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- поздраве и отпоздраве примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и примењују устаљена правила учтиве 

комуникације. 

1. Introduction Изразе и речи које се користе код 

представљања и упознавања – 

Hello. I’m (Miloš). Goodbye; 

реаговање на усмени импулс 

саговорника (наставника); 

успостављање контакта при 

сусрету. 

- представе себе и другог; 

- поздраве и отпоздраве примењујући једноставна 

језичка средства; 

- разумеју јасно постављена једноставна питања личне 

природе и одговоре на њих; 

- разумеју и користе формалне и неформалне поздраве 

и поштују устаљена правила учтивости. 

2. Welcome to Happy House! Изразе који се користе за 

поздрављање, представљање, и 

основну друштвену комуникацију 

са вршњацима – Hello! I’m 

(Rodney). What’s your name? Who’s 

this? It’s (Otto/me). Good morning / 

afternoon. Goodbye. See you!; 

Here’s a window/roof/floor; Come 

in! What’s the matter? песме и 

приче које се односе на тему. 

- препознају и именују предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју позив и реагују на њега; 

- упуте позив на заједничку активност; 

- разумеју једноставне исказе који се односе на 

количине; поставе питања и саопште количине 

једноставним језичким средствима; 

- разумеју и реагују на кратке налоге; 

3. Pens and pencils Речи којима се именују предмети 

из учионице и школски 

прибор;бројеве до 10; језичке 

структуре и изразе-What`s this? It`s 

a.... Is it a... ? Yes, it is/No,it isn`t 

There’s a (book). This is my bag. 

How many (pencils)? Five 

(pencils).Three and one more is four. 

Clap. Look. Come on everybody! Do 

the conga. Dance with me. Yes. No. 
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- упуте кратке налоге;  

- разумеју и препознају сличности и разлике у животу у 

школама у ВБ и код нас; 

- прикладно упуте, прихвате/одбију позив. 

Thank you; песме и приче које се 

односе на тему. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- препознају и именују предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставне описе предмета;  

- опишу предмете користећи једноставна језичка 

средства; 

- разумеју позив и на заједничку активност и реагују на 

њега; упуте позив на заједничку активност; 

- разумеју и одговоре на питања која се односе на 

количине; поставе питања која се односе на количине;  

- разумеју и реагују на кратке налоге; 

- дају кратке налоге;  

- певају дечје песме одговарајућег садржаја; 

- прикладно упуте, прихвате/одбију позив. 

4. Come and play Речи којима се именују играчке, 

боје и облици; jезичке структуре и 

изразе What’s this? It’s a car/doll/ 

drum… What colour is the (train) It's 

blue/green…. How many green 

(dolls)? Four green dolls. It’s a 

square/triangle/circle. How many red 

triangles? Three red triangles. Let’s 

have fun! Beat the drum/play the 

guitar/ fly a plane/drive a car; Please, 

be quiet! Stop it! песме и приче које 

се односе на тему. 

- разумеју једноставне описе места и реагују на њих; 

- опишу место користећи једноставна језичка средства; 

- уоче сличности и разлике у начину живота у школама 

у ВБ и код нас. 

5. Culture:  

School time 

Речи којима се именују предмети 

за личну употребу у школи; 

језичке структуре и изразе What’s 

in your classroom? There’s a 

bag/lunchbox… 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; Happy Christmas! Изразе и речи које се односе на 

Божић и честитање Божића и Нове 
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- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на 

њих; 

- упуте једноставне честитке; 

- уоче сличности и разлике у начину прославе Божића и 

Нове године у ВБ и код нас; 

- певају традиционалне, дечје Божићне песме. 

године - а Christmas tree/fairy/bell 

/star, Merry Christmas. Happy New 

Year. Look! језичку структуру за 

изражавање жеља - What do you 

want? I want…; Божићну причу и 

песмицу We wish you a merry 

Christmas. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- препознају и именују предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставне описе предмета;  

- разумеју и одговоре на питања која се односе на 

количине; поставе питања која се односе на количине;  

- разумеју и реагују на једноставне савете и упозорења; 

- упуте кратке савете и упозорења;  

- поштују правила учтиве комуникације-адекватно 

реаговање на савете и упозорења. 

6. Dressing up Изразе и речи којима се именују 

делови одеће; језичке структуре и 

изрази којима се описују предмети 

и изражавају количине Where’s my 

hat/jumper/skirt/ shoe /T-shirt/sock?; 

This is my black/grey/ purple/white 

T’shirt. How many orange T’shirts? 

Four orange T’shirts, којима се 

изражава допадање-Тhis is my 

favourite (Т-shirt). What's your 

favourite (T-shirt)?, којима се дају 

савети и упозорења и реагује на 

њих - Put on/Take off your (hat). 

Don’t forget your (hat). Be careful! 

Here you are. Thank you; приче и 

песме које се односе на тему. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на 

њих; 

- упуте једноставне честитке; 

- разумеју и одговоре на питања која се односе на 

количине; поставе питања која се односе на количине;   

7. Happy birthday Речи којима се именују предмети 

везани за рођендан - a balloon, a 

present, a badge, a cake, a card, a 

candle…; језичке структуре What 

have you got? I’ve got a (present). 

How many candles on you r cake?  

How old are you? Are you (six)? I’m 
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- разумеју једноставне исказе којима се изражава 

поседовање / непоседовање и реагују на њих; 

- траже и дају једноставне исказе којима се изражава 

поседовање; 

- разумеју позив и на заједничку активност и реагују на 

њега; упуте позив на заједничку активност; 

- разумеју и реагују на кратке налоге; 

- дају кратке налоге;  

- разумеју јасно постављена питања личне природе и 

одговоре на њих; 

- постављају једноставна питања личне природе; 

- уоче сличности и разлике у начину прославе 

рођендана; 

- певају рођенданску песму и играју рођенданске игре. 

seven (years old). What’s that? Is 

that a radio?  Is it  a green pencil? 

(Let’s) jump / dance / shake / clap.  

Stamp your feet. Come and see. 

Open it; честитање рођендана 

Happy birthday to you! ; приче и 

песме које се односе на тему. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставне исказе којима се изражава 

допадање и реагују на њих;  

- траже и дају једноставне исказе којима се изражава 

допадање; 

- уоче сличности и разлике у начину исхране у ВБ и код 

нас. 

8. Culture:  

Good morning! 

Речи којима се именују храна и 

пиће; језичке структуре и изразе 

What’s for breakfast? What’s your 

favourite breakfast?My favourite 

breakfast is… 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставно исказане честитке и одговoре на 

њих; 

- упуте једноставне честитке; 

Happy Easter! Изразе и речи којe се односе на 

Ускрс - Happy Easter. It’s Easter 

Day. It’s an Easter egg/a 

rabbit/chicken/basket. језичку 

структуру How many eggs in 
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- разумеју и одговоре на питања која се односе на 

количине; поставе питања која се односе на количине;  

- уоче сличности и разлике у начину прославе Ускрса у 

ВБ и код нас; 

- певају традиционалне, дечје Ускршње песме. 

Anna’s basket? песме и приче које 

се односе на тему. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју исказе у вези са свакодневним радњама и 

способностима и реагују на њих; 

- изражавају свакодневне активности и способности 

једноставним језичким средствима; 

- разумеју и реагују на кратке налоге; 

- дају кратке налоге;  

- разумеју и дају кратке описе појава; 

- разумеју животне навике у ВБ. 

9. Bathtime Речи којима се именује прибор за 

личну хигијену и температурне 

разлике; језичке структуре и 

изразе I wash my face / brush my 

teeth... every day. Wash your hands. 

Dry your hair. Here’s my/your 

shampoo/soap/towel/toothbrush / 

duck/hairbrush.  Can you click your 

fingers/wink your eyes/touch your 

toes…? Yes, I can. / No, I 

can’t.Wash your face! Dry your hair! 

It’s hot/cold/warm; песме и приче 

које се односе на тему. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагују на њих; 

- траже мишљење и изражавају допадање/недопадање 

једноставним језичким средствима; 

- разумеју исказе везане за појаве – научне чињенице и 

реагују на њих; 

- исказују научне чињенице најједноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју свакодневне исказе који се односе на 

10. Animal friends Речи којима се именују кућни 

љубимци и дивље животиње; 

језичке структуре и изразе Do you 

like (cats)? Yes, I do. / No, I don’t. 

There’s a dog in the kitchen. Where’s 

Otto? On the chair/on the bed. Where 

do tigers live? On land. In water. Oh, 

what’s the matter. Don’t cry. It’s OK. 

I’m happy/sad; приче и песме које 

се односе на тему.   
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изражавање осећања; 

- изразе своја осећања једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју сличности и разлике у односу људи према 

живом и неживом свету у ВБ и код нас. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставне описе и исказе који се односе на 

описивање положаја у простору и реагују на њих;  

- траже и дају једноставне исказе који се односе на 

положај предмета у простору; 

- уоче сличности и разлике у начину прославе 

рођендана у ВБ и код нас (уобичајени поклони, 

украси,  послужења и забава). 

11. Culture:  

Party time! 

Речи којима се именују одевни и 

други украси за рођендан, храна, 

пиће и играчке; предлоге за место 

– in, on, under, behind, next to, in 

front of ;  језичке структуре и 

изразе I can see party 

hats/balloons/presents/a birthday 

cake. Where’s the toycar? It’s under 

the bed. Where’s the doll? It’s on the 

table; рођенданске песме и игре. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  1. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Introduction ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1. 1.1.10. 

1.2.1. 1.2.4. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 

Welcome to 

Happy  

House! 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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.   

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

Pens and pencils 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

Come and play 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.  2.1.12. 

Culture:  

School time ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12.  1.2.1. 

1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

2.1.12. 

Dressing up 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 1.2.1. 1.2.4.  1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.  2.1.3. 2.1.12. 

Happy birthday 
ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.15. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 

Culture:  

Good morning! 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.5.  1.1.10. 
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1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 

Bathtime ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 

Animal friends 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 

Culture:  

Party time! 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 1.2.1.  1.2.4. 1.3.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 
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Festivals: 

 

 

Happy Christmas! 

 

 

Happy Easter! 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.5.  1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.15. 

1.2.1. 1.2.4.  1.3.1. 

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 2.1.12. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

Компетенција за учење;  

Одговорно учешће у демократском друштву;  

Естетичка компетенција;  

Комункација; Сарадња; Одговоран однос према околини; 

Решавање проблема 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: аудио-лингвална, рад на тексту, демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: Фронтални, индивиду- ални, у пару, групни. 
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Активности: 

- наставника : Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самостал- ност у раду, креа- тивно / критичко 

мишљење; пружа подршку; прати и евидентира рад и напредовање ученика. 

- ученика: Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења 

граматичких садржаја; раде вежбе слушања, читања, говора и писања; глуме, симулирају, раде пројекте. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима, тестови језичких вештина и различите технике формативног оцењивања. 

Корелација са другим предметима: српски језик и књижевност, грађанско васпитање, математика, ликовна култура, музичка култура 

Литература за (наставнике и ученике):  

Happy House 1, 3rd edition (енглески језик за 1.разред основне школе), уџбеник са радном свеском и ЦД-ом, дигитални уџбеник 

Аутори: Stella Maidment & Lorena Roberts 

Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2020. 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1. РАЗРЕД 

Назив 

предмета  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Циљ учења програма грађанско 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.  

Разред  први  

Годишњи 

фонд часова  

36 часова  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

СВЕГА 

I  TEMA 2 

II TEMA 8 



 

165 

 

III TEMA 10 

IV TEMA 2 

V TEMA 3 

VI TEMA 5 

VII TEMA  4 

VIII TEMA 2 

УКУПНО 36 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити у стању 

да 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- наведе у чему је успешан и у чему жели да 

напредује; 

- уочава међусобне разлике и сличности са 

другим ученицима у одељењу; 

- понаша се на начин који не угрожава потребе, 

права и осећања других; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

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 
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- 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 

туђих 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 

другачије мишљење; 

- сарађује 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 

препознају. 

Потребе и права 

Разлике између 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.  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

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.  

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 
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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.  

 

сарадња Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и 

одраслима. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције - подела улога, 

договор о роковима, начину реализације. 

Извођење 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.  

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета 

 решавање проблема  

 сарадња 

 компетенција за учење 
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 комуникација 

 естетичка компетенција 

 рад са подацима и информацијама 

 предузетничка  

 за одговоран однос према здрављу 

 за одговорно учешће у демократском друштву 

 за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: дијалошка, илустративно-демонстративна, интерактивна,  истраживачка,  игра улога 

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

Активности: 

 наставника : Припрема, мотивише, чита, усмено излаже, приказује, показује, демонстрира, усмерава, активности ученика, 

подстиче ученике на увиђање и повезивање са садржајима, води разговор; 

 ученика: посматра,црта, пише,описује, прича, извештава, процењује, групише, прати, истражује,игра, глуми; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика и да и наставници и 

ученици процењују напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Грађанско васпитање пружа изузетну 

могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења 

кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да се остваре. 
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Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује, 

евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу 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. Наставник, такође, прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, 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.  

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас, физичко васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

 литература за наставнике: приручник за наставнике 



 

170 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: Верска настава 1.разред 

ЦИЉ  наставе православног катихизиса ( веронауке ) основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на 

свет и живот уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве ) и есхатолошки ( будући ) живот ( 

димензију идеалног ). То значи да ученици систематски ученици упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, 

социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско као и 

подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 

доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом ). 

ЗАДАЦИ  наставе православног катихизиса ( веронауке ) код ученика треба да: 

- уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, односно  да постаје за нас 

јединствено и непоновљиво; 

- уоче да љубав човека према другим људима и природи  њима даје непоновљиву вредност и постојање; 

- уоче да од онога кога заволимо зависи наше постојање; 

- науче да је човек икона Божија управо због тога што друга може да чини непоновљивим. 

РБР НАСТАВНA'ТЕМA   ОБЛАСТ број часова по теми 

број часова за: 

  обраду 
остале типове часова 

1. Увод 1 / 1 

2. Заједница као основ живота 4 3 1 
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3. Заједница љубави, Бога, човека и природе 5 4 1 

4. Неизмерна љубав Божја – Христос се роди 7 4 3 

5. Црква – Заједница са Богом 8 6 2 

6. Христова љубав према човеку и свету 5 3 2 

7. Наша брига о свету – творевини Божјој 6 4 2 

укупно: 36 24 12 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

                                                                         1. 
Упознавање ученика и вероучитеља 

Упознавање ученика са садржајима предмета и начином рада 

Мотивисање ученика за похађање часова верске наставе 

                                                                          2. 

Ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице 

пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице. 

                                                                           3. 

Пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа и односа који владају у Цркви. 

Пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога 

Пружити основ за разумевање да је молитва наш разговор са Богом   
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Омогућити ученицима да увиде да се породични односи и односи у Цркви исказују на конкретан начин.  

Ученицима пружити основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави остварује јединство вере. 

                                                                              4. 

Пружити ученицима неопходно знање одоласку Спаситеља у свет. 

Указати ученицима да је послање Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет. 

Пружити ученицима елементарно знање о Светоме Сави. 

 

5. 

Пружити ученицима елементарно знање о стварању света 

Омогућити ученицима да схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег народа. 

Подстицати ученике на лично учешће у животу Цркве. 

 

6. 

Указати ученицима на величину Христове љубави према људима и свету 

Пружити ученицима елементарно знање о Христовом Страдању и Васкрсењу. 

 

7. 

Омогућити ученицима да у Христу препознају узор љубави према свету и човеку 

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. 

Исходи: 

 

Ученици ће бити упознати са темама које ће се обрађивати на настави Православног катихизиса, шта је 

потребно носити од прибора за рад на часу. 

Моћи ће да опишу и одреде значење појма заједнице као и њихов однос према њима блиским особама 

(породици), другарима, фамилији. Разумеће да не можемо једни без других градити заједницу као и познати 

да је љубав та која нас повезује са другима. Научиће да се правилно осене крсним знаком и разумети да је 

Бог Света Тројица (Заједница) породица. Научиће текст молитве Оче наш и да јој порекло води од Господа 
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Исуса Христа.   

Кроз поучне приче научиће да је бити добар слободан избор, а не случајност   и да кроз разговор са Богом и 

светима, молитвом, макар је вршили и са напором, могу желети да изражавају хришћанску љубав према 

Богу и ближњима. Да је молитва слична учењу, вежбању и да је за њу потребан труд. Знаће да молитве могу 

бити: мољења прозбе, захвалности и величања и да је то треба да буде модел наших односа са ближњима. За 

мотивацију напора ка добру, као духовном дару биће подстакнути да покажу жељу да љубав исказују на 

конкретан начин: милосрђем, дарежљивошћу, опраштањем, трудом, уважавањем, покајањем поучавани из 

јеванђељских и духовних прича. Ученици ће знати да кроз одређене приче објасне врлински начин 

постојања. 

Такође, ученици  ће моћи да препознју основне догађаје библијске приповести о Христовом рођењу, да

именују главне личности из библијске приче о ( уз помоћ иконе празника и по кључним симболима). 

Прослава празника уочи Божића биће им објашњена и разумеће обичаје који темеље на јеванђељу и које 

примењују у породици.  

Школска слава Свети Сава као догађај школе биће им објашњен кроз личност светитеља где ће усвојити 

основна знања о времену, месту и породици Св. Саве. Моћи ће да наведу основне историјске податке и 

његову посвећеност Богу због љубави према Њему.  

Област која гради код ученика свест о Богу као Сведржитељу код ученика ће одредити хришћански поглед 

на свет. Моћи ће да опишу појединости библијске повести о стварању света и као и да разликују оно што је 

Бог створио од онога што је човек направио на примерима из непосредног окружења. Познаће зашто за Бога 

кажемо да је Творац. Моћи ће да објасне, на елементарном нивоу, повезаност људи и природе и Бога. 

Модул који се бави Литургијом као догађајем (заједничком трпезом) на којем се окупља Божја породица, 

одредиће спознају места и начина заједничке службе, да разумеју и објасне, које службе постоје у Цркви, 

као и која је њихова служа на том окупљању. Разумеће да је Св. Сава био такође на тој служби.  

Усвојиће садржај и мелодију песме ''Знаш ли ко те љуби силно'', ''Божић, Божић благи дан, химну Св. Сави, 

''Људи ликујте'' и ''Кажи мени ђаче учениче''. Знаће да опишу појединости библијске повести о Христовом 

Васкрсењу и да именују главне личности из највећег празника ( уз помоћ иконе и по кључним симболима). 

Васкрсење као догађај Цркве и породице, обичаји и празновања биће им познати. 

За крај ученици ће моћи да препричају одабране приче које говоре о Христовој љубави према свету и 
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човеку, на елементарном нивоу да објасне међусобну повезаност свих људи и природе, као и да препознају 

и именују поступке људи који су прожети љубављу према природи, људима и Богу  

Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

Компетенција за учење; Естетичка компетенција; Комуникација; Одговоран однос према околини; Рад са 

подацима и информацијама, Решавање проблема; Етичка компетенција; Сарадња. Компетенција за учење;

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција; Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; 

Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; Етичка компетенција; Предузимљивост 

и оријентација ка предузетништву. Решавање проблема;Сарадња; Етичка компетенција; Дигитална 

компетенција.  

Специфичне предметне компетенције 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном 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. Упознавање са 

садржајем програма и начином рада  

Способност да се катихизација као литургијска делатност представи као заједничко дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика.  

Способност да се лако искажу приче и слике које приказују породицу,  може и прича о „малој породици“ 
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(деца са једним родитељем, или старатељем) , садржаји у вези са животом у школи (нова заједница); односи 

у заједници. Способност да се усвоје и поштују правила понашања  и стекне увид ко је Божја породица (ко 

су чланови Божје породице; како се постаје њен члан...)  

Препознаје и разуме Божију надлежност, компетенцију: Бог је цео свет створио из љубави. Способност да 

се испричају и разумеју приче које говоре о томе да када некога волимо, онда га и слушамо  

Како можемо да помогнемо другоме; љубављу чиним добра дела  

Садржаји који говоре и приказују лепоту створеног света. 

 Активно учешће у историјској чињеници о Новозаветном сведочанству о Христовом Рођењу (препричано 

и прилагођено). 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.   

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. 

Свест о заједници, одговорности, узрочно-последичниј вези са нашим понашањем. Повезаност са другима, 

други утичу на нас и ми утичемо на друге. Развијање етичких принципа, свести, савести, одговорности и 

поштовања живота (свог и туђег) као непоновљивог Божјег дара. Етички контекст и разумевање 

одговорности; Разне приче о које говоре о служењу човека човеку.  

Човекова брига за очување природе, биљака и животиња, као Божије дарове.  

Кључни појмови садржаја програма  

Верска настава, Вероучитељ, Вера, Човек, Заједница, Бог, Биће Божије, Крст, СветаТројица, Црква, 

Молитва, Породица, Љубав, Божић, Исус Христос, Дар, Радост рођења, Светитељ, Свети Сава, Христово 

страдање, Христово васкрсење, Праштање, Васкрсење Господње, Природа као Божји дар, Живот као Божји 

дар 

Образовни стандарди за основно образовање 

Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода образовног система у 

одређеној фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен инструмент за праћење и вредновање 

његове ефикасности. Применом стандарда можемо да добијемо податке о томе да ли мере које су предузете 

у образовном систему дају очекиване ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, 

средњи и напредни ниво остварености исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања
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допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу одлука које су засноване на 

емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у односу на који су рађени 

програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. 

Практична настава реализује се у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз 

међупредметно повезивање, и формирање квалитетног примењивог ученичког искуства . 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

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 на часовима и провером знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним 

радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и 

праћење активности ученика на часу, кроз израду паноа, презентација, пројеката...  

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  
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Начин праћења остваривања програма, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са дидактичким захтевима,  

пропитивањем  у  складу  занимљивог  разговора, ученичког излагања и разумевања градива.  Кратки, 

јасни и прецизни одговори, методологијом едукативне игре и слично.  

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне методе и наставна 

средства 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, едукативне игре, 

штампани и писани текстови. 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног педагога) 
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ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Креативна радионица: драмско - рецитаторска 

Поменуте активности доприносе развијању талената и вештина ученика.Ове радионице помажу ученицима да се препознају у 

одређеној области и да стекну и јачају самопоуздање. 

Друштвене активности  

У току школске године планиране су посете културним установама, једном месечно: 

- позоришту 

- музеју 

- биоскопу 

- библиотеци 

- културне манифестације 

Реализација друштвених активности се одвија у просторијама школе,  културним установама ( позоришта, музеји, биоскопи, 

библиотеке), и просторима на којима се одвијају културне манифестације током школске године. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Планирани број ученика : На наставу у природи ће ићи најмање две трећине ученика првог разреда. 

Носиоци реализације : Директор школе,Одељењска већа првог разреда,Туристичка агенција 

Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи су: 

- развијање позитивног односа према националним, историјским, научним и културним вредностима;  

- проучавање објеката и појава у природи; 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 
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- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу,уз развијање толеранције и позитивног односа према себи и 

другима; 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- упознавање разноврсности биљног и животињског света,уочавање њихове повезаности; 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

- развијање еколошких навика и свести о потреби заштите,неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине;  

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

развијање позитивних социјалних односа; 

- развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

- развијање правилних хигијенско-здравствених навика, као и навика редовне и правилне исхране; 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње међу вршњацима и одраслима кроз различите активности. 

 

НАПОМЕНА: Настава у природи пружа могућност интердисциплинарног повезивања свих наставних предмета и ваннаставних 

активности. Садржаји свих предмета прилагођени су и подређени остваривању набројаних циљева и задатака,тј. настави у природи. 

Ученици кроз различите игровне активности, шетње, дружење, такмичења, спортске, културне  и друге активности остварују 

предвиђене циљеве и задатке. 

Пре одласка на рекреативну наставу подразумева се детаљна припрема наставника, родитеља и ученика, у складу са правилником о 

извођењу наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања. 

Начин финансирања: Наставу у природи финансирају родитељи ученика. 
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Обавезе наставника: 

- Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извоћење путовања и координира остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом наставе у природи, стара се о бсзбедности и понашању ученика 

Обавезе ученика: 

- поштује правила и одлуке директора и наставника 

- поштује личност других ученика и наставника 

- чува имовину и брине се о хигијени током читаве наставе 

- брине о очувању животне средине 

Забрањено је: 

- напуштати групу без питања и дозволе 

- употребљавати непримерене речи: псовке и погрдне изразе 

- носити средства која могу довести до самоповређивања или повређивање других 

-  

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗЛЕТА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Планирани број ученика : На излет ће ићи најмање 60 % ученика првог разреда. 

Носиоци реализације : Директор школе, Одељењско веће првог разреда,Туристичка агенција 

Образовно – васпитни циљеви и задаци излета су: 

- развијање позитивног односа према националним, историјским, научним и културним вредностима;  

- проучавање објеката и појава у природи; 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

- неговање и очување народне традиције и упознавање старих заната 
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- упознавање ученика са  одликама равничарског рељефа 

- проширивање знања из области саобраћаја 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- упознавање разноврсности биљног и животињског света,уочавање њихове повезаности; 

- упознавање  са култивисаним бикама и њихово повезивање са стаништем 

- уочавање разлике  између  два основна типа  насеља(село и град) 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

- развијање еколошких навика и свести о потреби заштите,неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине;  

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

- развијање позитивних социјалних односа. 

Начин финансирања: Излете финансирају родитељи ученика. 

Обавезе наставника: 

- Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извоћење путовања и координира остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом излета, стара се о бсзбедности и понашању ученика 

Обавезе ученика: 

- поштује правила и одлуке директора и разредних старешина 

- поштује личност других ученика и наставника 

- чува имовину и брине се о хигијени током читаве екскурзије 

- брине о очувању животне средине 

Забрањено је: 

- напуштати групу без питања и дозволе 

- употребљавати непримерене речи: псовке и погрдне изразе 

- носити средства која могу довести до самоповређивања или повређивање других 
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Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Р.број A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  
ДРУГИ  РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Српски језик 5  180  

2.  Енглески језик 2  72  

3.  Математика 5  180  

4.  Свет око нас  2  72  

5.  Ликовна култура  2 72  

6.  Музичка култура  1  36  

7.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  

УКУПНО : A  20-22*  720-792*  

   

рбр Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   

1  Верска настава/Грађанско васпитање  1  36  

УКУПНО: Б  1-3*  36-108*  

У К У П Н О : A + Б  21-23*  756-828*  

*Број часова за ученике припаднике националних мањина 
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Облици образовно-васпитног рада којима сe остварују обавeзни наставни прeдмeти, изборни програми и активности 

 

         Р.број  ОБЛИК ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ РАДА  
ДРУГИ  РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  21-23*  756-828*  

2.  Дигитални свет 1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава    /   / 

5.  Настава у природи**  7 дана годишње  

 

 

Р.број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
ДРУГИ  РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  

2.  Ваннаставне активности  1-2  36-72  

3.  Излет 1 дан  

 

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ  

Програми наставe и учeња засновани су на општим циљeвима и исходима образовања и васпитања и потрeбама и могућностима 

учeника . Усмeрeни су на процeс и исходe учeња, а нe на самe садржајe који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји вишe 

нису циљ сами по сeби, вeћ су у функцији остваривања исхода који су дeфинисани као функционално знањe учeника тако да показују 

шта ћe учeник бити у стању да учини, прeдузмe, извeдe, обави захваљујући знањима, ставовима и вeштинама којe јe градио и развијао 
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током јeднe годинe учeња конкрeтног прeдмeта. Овако конципирани програми подразумeвају да остварeност исхода води ка развијању 

компeтeнција, и то како општих и спeцифичних прeдмeтних, тако и кључних.  

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 2.РАЗРЕД 

Назив предмета  СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ 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.  

Разред други 

Годишњи фонд часова  180 часова 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

1. КЊИЖЕВНОСТ 
48 22 70 

2. ЈЕЗИК ( граматика и правопис ) 
23 17 40 
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3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
28 42 70 

УКУПНО 99 81 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- разликује књижевне врсте:песму, 

причу, басну,бајку, драмски текст; 

- одреди главни догађај, време и 

место дешавања у прочитаном тексту; 

- одреди редослед догађаја у тексту;  

- уочи главне и споредне ликове и 
разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

- разликује стих и строфу; 

- уочи стихове који се римују; 

- објасни значење пословице и поуке 

коју уочава у басни; 

- наведе једноставне примере 

поређења из текстова и свакодневног 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба 

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила/Санак иде низ улицу 

Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала 

Војислав Илић: Први снег 

Бранко Ћопић: Огласи ``Шумских новин`` ( одломци ), Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало, Мама 

Драган Лукић: Школа, Равнотежа 

Мирослав Антић: Тајна 

Душко Трифуновић: Два јарца 
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живота; 

- чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму; 

- изводи драмске текстове; 

- износи своје мишљење о тексту; 

- разликује глас и слог и препозна 

самогласнике и сугласнике;  

- разликује врсте речи у типичним 

случајевима; 

- одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола; 

- разликује реченице по облику и 

значењу; 

- поштује и примењује основна 

правописна правила; 

- влада основном техником читања и 

писања латиничног текста; 

- пронађе експлицитно исказане 

информације у једноставном тексту  ( 

линеарном и нелинеарном ); 

Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец  

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици ( читање у наставцима ) 

Проза 

Народна прича: Свети Сава, отац и син/ Свети Сава и отац и мати са малим 

дететом 

Народна прича: Седам прутова  

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре 

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду  

Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Градимир Стојковић: Деда Милоје 

Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету 

Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче  

Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 

Феликс Салтен: Бамби ( одломак по избору ) 

Драмски текстови 

Александар Поповић: Два писма 
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- користи различите облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање, 

причање, описивање; 

- правилно састави дужу и потпуну 

реченицу и споји више реченица у 

краћу целину;  

- учествује у разговору и пажљиво 

слуша саговорника;  

- разликује основне делове текста ( 

наслов, пасус, име аутора, садржај ); 

- изражајно чита ћирилички текст;  

 

 

Ана Миловановић: Слатка математика 

Гвидо Тартаља: Оцене  

Тоде Николетић: Шума живот значи  

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним 

личностима српског језика, књижевности и културе ( Доситеј Обрадовић-
баснописац, Никола Тесла-приче из детињства, знаменита завичајна личност и 

друге ) 

Домаћа лектира 

1. Избор из кратких народних умотворина       ( загонетке, пословице, брзалице, 

питалице, разбрајалице ) 

2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево ново одело, 

Девојчица са шибицама  

3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на морском дну, 
Бајка о трешњи, Сликарка зима, Како су пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-

Мраз, Божић-батини цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, 

Кћи вилиног коњица ( три бајке по избору ученика )  

4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама ``Ма шта ми рече`` ( Једног дана, 
Др, Десет љутих гусара, Ићли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма 

шта ми рече, Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца ) 

5. Драгомир Ђорђевић, избор песама ( Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне, 

Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам био срећно дете, Једном давно ко зна када, 

Првоаприлска песма, Ми имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је 
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сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик )  

6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича из ормана, Весна 

Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо. 

Књижевни појмови: 

- стих, строфа, рима; 

- народна успаванка; 

- басна; 

- бајка; 

- тема, место и време збивања, редослед догађаја; 

- главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци); 

- лица у драмском тексту за децу. 

ЈЕЗИК 

 

-Глас и слог: самогласници и сугласници. 

-Врсте речи: именице (властите и заједничке ); род и број именица; глаголи; 
глаголска времена: прошло, садашње и будуће време; потврдни и одрични 

глаголски облици; придеви ( описни ); бројеви  (основни и редни).  

-Реченице: обавештајне, упитне, заповедне, узвичне.  

-Потврдне и одричне реченице 

-Велико слово: писање назива држава, градова и села ( једночланих и вишечланих 

) и једночланих географских назива.  
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-Спојено и одвојено писање речи; писање речце ли и речце не уз глаголе. 

-Интерпункција: тачка ( на крају реченице и иза редног броја ); две тачке и запета 

у набрајању; писање датума арапским и римским цифрама. 

-Писање скраћеница: мерне јединице и опште скраћенице ОШ, бр., итд.. стр., нпр. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

-Друго писмо ( латиница ): штампана и писана слова. 

-Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 

-План за препричавање кратких текстова ( лирских, епских, драмских ) састављен 

од уопштених питања 

-План описивања на основу непосредног посматрања. 

-Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

-Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, 

састављање реченица, , проширивање задатих реченица.  

-Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића и предмета. 

-Сценско приказивање драмског/драматизованог текста.  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 2. РАЗРЕД ПО НИВОИМА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

КЊИЖЕВНОСТ  

Основни ниво: 

1.СЈ.1.5.1.препознаје књижевне родовена основу формалних одлика поезије, прозе и драме  

1СЈ.1.5.2.препознаје књижевне врсте, бајку и басну 

1СЈ.1.5.3.одређује главни догађај и ликове, носиоци радње у књижевно уметничком тексту 

1СЈ.1.5.4.одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту 

Средњи ниво: 

1СЈ.2.5.2.одређује кратке народне умотворине, пословице, брзалице, загонетке 

1СЈ.2.5.3.препознаје риму, стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4.одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова, као и њихове међусобне односе 

1СЈ.2.5.5.одређује редослед догађаја у 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 међу догађајима у тексту 

1СЈ.3.5.3.тумачи идеје у књижевно уметничком тексту и аргументује их 

 

ЈЕЗИК 

Основни ниво: 

1СЈ.1.3.1.пише писаним словима ћирилице 

1СЈ.1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим знаком 
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1СЈ.1.3.5.пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији,обавештајне,упитне,заповедне,узвичне и по потврдности. 

Средњи ниво: 

1СЈ.2.3.1.зна и користи оба писма 

1СЈ.2.3.2.употребљава велико слово приликом писања имена држава и  места и њихових становника,правилно пише речцу ли и 

не,употребљавазапету при набрајању 

1СЈ.2.3.3.пише јасним и потпуним реченицама,варира језички израз,ред речи у реченици,типове реченице,дужину реченице 

1СЈ.2.3.4.држи се теме,излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.6.саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7.саставља кратак дескриптивни текст 

1СЈ.2.4.5.препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.7.саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

Напредни ниво: 

1СЈ.3.3.2.јасно структуира текст,уводни,средишњи завршни део текста,добро распоређује основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса 

1СЈ.3.3.3.прилагођава  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 

1СЈ.3.4.4.одређује значења непознатих речи и контекста у којем су употребљени 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни ниво: 

1СЈ.0.1.1.познаје основна начела вођења разговора,уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га,пажљиво слуша своје 

саговорнике 

1СЈ.1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 

1СЈ.1.2.5.одређује основну тему текста 

Средњи ниво: 

 1СЈ.2.2.1.чита текст природно,поштујући интонацију реченице или стиха,уме да одреди који део текста треба прочитати брже а који 

спорије 

1СЈ.2.2.2.изводи једноставне закључке у вези са текстом анализирајући информације исказане у тексту 

1СЈ.2.2.3.раздваја битне од небитних информација,одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.5.одређује смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада или не,да ли се слаже или не са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9.издваја делове текста који су му нејасни 

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација која прате текст,наводи разлоге за избор одређене илустрације 

 

Напредни ниво: 

1СЈ.3.2.1.изводи сложеније закључке на основу текста обједињујући информације из различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.3.разликује различита гледишта заступљена у тексту 

1СЈ.3.2.4.изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују,резимира наративни текст 

1СЈ.3.2.6.процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену 

1СЈ.3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

У другом разреду се реализује 18 часова допунске наставе из српског језика. 

Допунска настава ће бити реализована према потребама ученика. 

На часовима допунске наставе из српског језика реализоваће се наставни садржаји из следећих наставних тема: 

1. Књижевност                   2.Језик (граматика и правопис)              3.Језичка култура 

 

Међупредметне компетенције: 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос према здрављу 

- за одговорно учешће у демократском друштву 

- за одговоран однос према околини 

 

Начин остваривања програма 

методе рада: дијалошка, текстуална, илустративна, учење путем открића, демонстративна, кооперативна, игра, интерактивна, 

стрип, амбијентална, посматрачка, мапе ума; 

облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, групни; 
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Активности наставника: припрема, чита, усмено излаже, показује, усмерава активност ученика, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, дискутује, мотивише, координира, наводи на повезивање и примену знања, помаже 

формирање и записивање кратких реченица и објашњава и помаже у примени граматичких и правописних правила; 

Активности ученика: слуша, чита текстове, активно учествује у причању, рецитује, учествује у драматизацији, саставља 

реченице, именује и чита слова латинице, пише по диктату, посматра, упоређује и манипулише сликама, активно учествује у 

причању, користи дечју штампу и непознате текстове, решава ребусе, аутодиктат, посматра слике и склапа причу, описује на 

основу онога што је видео, доживео, пише састав; 

 

Начин примене и праћења исхода и образовних стандарда: 

Континуирано, током читаве школске године, прати се и процењује напредак ученика. Ученици се стално обавештавају о 

резултатима наставникове процене и подстичу да напредују. 

Свакодневним посматрањем и бележењем запажања у личној евиденцији. 

Проверава се редовност и квалитет израде домаћих задатака. 

Прегледају се свеске ученика, утврђује се који ученици имају проблема да „држе корак“ са одељењем и да бележе на часу 

примере. 

Испитивање ученика, разговор, дискусија, анализа домаћих задатака. 

Оцењивање интезитета и квалитета активности на часу. 

Постизање одређених нивоа у постигнућима. 

Контролни задаци који дају снимак нивоа знања одређених области језика и књижевности. 

Петнаестоминутне вежбе служе утврђивању, систематизацији и провери знања; постигнућа се евидентирају у наставниковој 

личној евиденцији. 

Усмене и писмене провере степена усвојености знања. 
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Годишњи тест даје завршну слику о стеченом знању ученика из језика и књижевности. 

 

Ученичка самоевалуација и њихова евалуација часа: 

Ученици на крају часа раде самоевалуацију остварених циљева  које су поставили себи на почетку часа, шта су ново научили 

или колико су савладали научено у односу на почетак часа или области, које су вештине стекли и где научено могу применити. 

Ученици на крају часа изражавају задовољство часом и разумевање онога што је обрађено или нејасност градаива и 

потребудодатних објашњења рекапитулацијом градива у завршном делу часа , разговором, спонтано и на захтев. 

Самооцењивање ученика – анкета: како је задовољан радом на часу, својим постигнућима, да процени свој рад и постигнућа у 

односу на друге; 

 

Корелација са другим предметима: свет око нас, ликовна култура, музичка култура, грађанско васпитање, математика, 

физичко васпитање; 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

- за наставнике: уџбеник, радна свеска, приручник, енциклопедије, часописи; интернет; 

- за ученике: уџбеник, радна свеска, књижевна дела домеће лектире, дечји часописи, енциклопедије; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 2.разред 

Назив предмета  МАТЕМАТИКА  

Циљ  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.  

Разред  други  

Годишњи фонд часова 180 часова 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

                       БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 

УКУПНО 

1. БРОЈЕВИ 62  81 143 

2. ГЕОМЕТРИЈА 11  17   28 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ   5    4     9 

 Укупно: 78 102 180 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

одреди десетице најближе датом броју; 

усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

користи појмове чинилац, производ, 

дељеник, делилац, количник, садржалац; 

примени замену места и здруживање 

сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања; 

усмено множи и дели у оквиру прве 

стотине; 

израчуна вредност бројевног израза са 

највише две операције; 

реши текстуални задатак постављањем 

израза са највише две рачунске операције и 

провери тачност решења; 

одреди непознати број у једначини са 

једном аритметичком операцијом; 

одреди делове  ( облика 1/п ) дате величине; 

изрази одређену суму новцапреко 

различитих апоена; 

прочита број записан римским цифрама и 

напише дати број римским цифрама; 

прикаже мањи број података у таблици и 

БРОЈЕВИ 

Први део 

Сабирање и одузимање са преласком. 

 Замена места и здруживање сабирака. 

Веза сабирања и одузимања. 

Једначине са једном операцијом  (сабирање или одузимање). 

Римске цифре  I, V, X, L, C 

Други део 

Множење и дељење (таблично). 

Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 

Замена места и здруживање чинилаца. 

Трећи део 

Редослед рачунских операција. 

Множење и дељење збира и разлике бројем. 

Веза множења и дељења.  

Једначине са једном операцијом (множење или дељење). 

Бројевни изрази. Формирање израза на основу реалистичних 

ситуација. 

Разломци облика 1/п , 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и симболичко 

представљање . 
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стубичастим дијаграмом; 

уочи правило и одреди следећи члан 

започетог низа; 

разликује дуж, полуправу и праву; 

одреди дужину изломљене линије 

(графички и рачунски); 

одреди обим геометријске фигуре; 

нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и тачкастој мрежи;  

уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

уочи симетричне фигуре; 

допуни дати цртеж тако да добијена фигура 

буде симетрична у односу на дату праву; 

изрази дужину у различитим јединицама за 

мерење дужине; 

измери дужину дужи и нацрта дуж дате 

дужине 

чита и запише време са часовника;  

користи јединице за време у једноставним 

ситуацијама. 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

Први део 

Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена и затворена 

изломљена линија. 

Графичко надовезивање дужи. Дужина изломљене линије. 

Обим геометријских фигура без употребе формула. 

Други део 

Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на квадратној мрежи, 

на тачкастој мрежи.  

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура ( интуитивно ). 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

 Мерење дужине стандардним мерним јединицама         ( m, dm, 

cm).  

Мерење времена ( дан, месец, година, час, минут ). 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 2. РАЗРЕД ПО НИВОИМА- математика 

БРОЈЕВИ 

Основни ниво: 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на датој полуправој; 

1.МА.1.1.3. уме да множи и дели без остатка у оквиру прве стотине; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза; 

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ; 

Средњи ниво: 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве стотине;  

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 стотине; 

1МА.1.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине (где је 0 < n ≤ 10) 

Напредни ниво: 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом; 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 

1МА:2.1.5. уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем 

1МА.1.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине (где је 0 < n ≤ 10) 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Основни ниво: 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске облике у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачка); 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm dm) и њихове односе; 

Средњи ниво: 
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1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на слици; 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

Напредни ниво: 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm, dm) из већих у мање 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Средњи ниво: 

1МА.2.4.2. зна јединице за време (минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

 У другом разреду се реализује 18 часова допунске наставе из математике. 

На часовима допунске наставе из математике реализоваће се наставни садржаји следећих наставних тема, у склсду са потребама ученика: 

1. Природни бројеви  

2. Геометрија   

3. Мерење и мере 

Међупредметне компетенције: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, за сарадњу, предузетничка, естетичка, за 

одговоран однос према здрављу, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Методе рада: вербална, текстуална, демонстративна, илустративна, мапе ума. 

Облик рада: фронтални,,интернрт;индивидуални, рад у пару, групни рад. 

Активности наставника: осмишљава процес учења, организује процес учења, води и усмерава процес учења, процењује ефикасност учења и 

прилагођава учење специфичним потребама и могућностима ученика. 

Активности ученика: слуша, учествује у разговору, анализира, црта, сарађује, образлаже мишљење, решава задатке, броји, упоређује, процењује... 
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Праћење исхода и образовних стандарда: проверавање усмерено на циљеве, исходе и образовне стандарде; формативно и сумативно оцењивање; 

укљученост ученика у проверавање; праћење шта ученици знају; планирање са ученицима начина на који се користе повратне информације до 

којих се дошло проверавањем. 

Литература за наставнике: уџбеник, приручник, радна свеска, енциклопедије, часописи, интернет; 

Литература за ученике: уџбеник, радна свеска 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Свет око нас 2.разред 

Назив предмета  СВЕТ ОКО НАС  

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

способности за одговоран живот у њему.  

Разред други 

Годишњи фонд шасова  72 часа 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО 

1. 
ДРУГИ И ЈА 

7 5 12 

2. 
КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

10 6 16 

3. 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ВРЕМЕНУ 
11 6 17 

4. 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 12 8 20 

5. 
ЧОВЕК СТВАРА 

 4 3 7 

 УКУПНО 44 28 72 
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              ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- оствари права и обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима припада; 

- прихвати последице када прекрши правила 

понашања; 

- се понаша тако да уважава различитости  

других људи; 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

- препозна грб, заставу и химну Републике 

Србије и примерено се понаша према симболима; 

- идентификује групе људи којима припада и 

своју улогу у њима; 

- разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота;  

- повеже личну хигијену, боравак у природи, 

физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља;  

- повеже резултате рада са уложеним трудом; 

- одржава личну хигијену- руку, зуба и чулних 

органа. 

- одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

- оствари права и обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима припада; 

- идентификује групе људи којима припада и 

своју улогу у њима; 

ДРУГИ И ЈА 

Групе људи:родбина, (ван)школска заједница, становници 

насеља. 

Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и група. 

Породични, школски и празници насеља. 

 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

Симболи Републике Србије: грб, застава и химна. 

Типови насеља: село, град. 

Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број 

оброка, боравак у природи и физичка активност. 

Врсте саобраћаја: копнени, водени и ваздушни и 

одговарајућа превозна средства. 

Безбедно понашање у саобраћају у насељу ( кретање улицом 
и путем без тротоара, прелаћење улице и пута без пешачког 

прелаза). 

Правила понашања у превозним средствима ( аутомобил и 

јавни превоз ). 



 

204 

 

- сарађује са другима у групи на  заједничким 

активностима; 

- се понаша  тако да уважава различитости 

других људи; 

- примени правила културног и безбедног 

понашања у саобраћају и превозним средствима у 

насељу са околином; 

- именује занимања људи у свом насељу са 

околином; 

- пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; 

- разликује облике рељефа у свом насељу и 

околини; 

- разликује облике и делове површинских вода у 

свом насељу и околини. 

- одабере начин кретања тела , узимајући у обзир 

облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело 

креће; 

- понаша се тако да уважава различитости својих 

вршњака и других људи; 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

- наводи примере различитих облика кретања у 

окружењу; 

- измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

- одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, 

месец, годину; 

Временске непогоде ( олуја, град, мећава ) и безбедно 

понашање у затвореном и на отвореном простору. 

 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ВРЕМЕНУ 

Различити облици кретања тела ( хода, скаче, трчи, пада, 

лети, плива, котрља се, клизи ). 

Утицај облика тела, подлоге и средине на кретање по равној 

подлози и пређено растојање тела. 

Сналажење у насељу помоћу адресе ( улица, кућни број ) и 

карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу на временске одреднице: 

минут, сат, дан, седмица, месец, година, датум, годишња 

доба. 

Средства за мерење времена; часовник, календар, лента 

времена. 

 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

Рељеф и облици рељефа: узвишења ( брдо, планина ), 

удубљења ( долине, котлине ), равнице. 

Рељеф у насељу и околини. 

Облици појављивања воде: површинске воде ( текуће, 

стајаће ) и њихови делови ( извор, ток, корито, обала ). 

Површинске воде у насељу и околини. 

Заједничке особине живих бића ( дисање, исхрана, раст, 
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- забележи и прочита податке из личног живота 

помоћу ленте времена; 

- повеже резултате рада са уложеним трудом; 

- изведе једноставне огледе пратећи упутства. 

- идентификује заједничке особине живих бића 

на примерима из окружења; 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

- препозна примере повезаности живих бића са 

условима живота; 

- разврста животиње из окружења на основу 

начина живота и начина исхране; 

- изведе једноставне огледе пратећи упутства;  

- разврста биљке из окружења на основу изгледа 

листа и стабла; 

- повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом/ улогама; 

- негује и својим понашањем не угрожава биљке 

и животиње у окружењу; 

- наведе примере који показују значај биљака и 

животиња за човека; 

- повеже резултате рада са уложеним трудом; 

- повеже промене у природи и активности људи 

са годишњим добима; 

- безбедно поступа пре и током временских 

непогода; 

- штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

- разврста отпад на предвиђена места; 

- се понаша тако да уважава различитости других 

остављање потомства ). 

Функције ( улога ) делова тела живих бића. 

Разноврсност биљака у окружењу ( зељасте и дрвенасте , 

лишћарске и четинарске ). 

Разноврсност животиња у околини ( домаће и дивље, 

биљоједи, месоједи и сваштоједи ). 

Значај биљака и животиња за човека. 

Улога човека у очувању природе ( штедња производа који се 

користе у свакодневном животу, разврставање отпада на 

предвиђена места, брига о биљкама и животињама ). 

Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и земљиште-

неопходни услови за живот. 

Промене у природи и активности људи у зависности од 

годишњих доба. 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

Материјали ( дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, 

папир, тканина, глина/пластелин ) и производи људског 

рада. 

Еластичност материјала. Својства материјала одређују 

њихову употребу. 

Нова намена предмета направљених од различитих 

материјала. 
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људи. 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

- одабере материјале који својим својствима 

највише одговарају употреби предмета; 

- истезањем, савијањем и сабијањем одреди 

својства материјала; 

- именује занимања људи у свом насељу и 

околини; 

- повеже резултате рада са уложеним трудом; 

- штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

- пронађе нову намену коришћеним предметима; 

- разврста отпад на предвиђена места. 

Занимања људи у граду и селу. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 2. РАЗРЕД ПО НИВОИМА – СВЕТ ОКО НАС 

ДРУГИ И ЈА 

 

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 унапређивање људског здравља 

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности 

 1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 



 

207 

 

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 

 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

 

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.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

 

КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ 

 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,      карактеристични објекти 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 

 

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ  

 

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 
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1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића 

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 

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 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

- Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

Међупредметне компетенције: 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос према здрављу 

- за одговорно учешће у демократском друштву  

- за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма:  

методе рада: метода усменог излагања, метода разговора, метода илустрације, мапа ума; кооперативне методе; интерактивне; 

амбијентално учење; игра; решавање проблем- ситуација;  

облици рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад; 
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Активности наставника: осмишљава, започиње и води разговор, чита, слуша, показује, објашњава и усмерава рад ученика, подстиче 

ученике на активно учешће у раду, процењује, води белешке, прати активности ученика; 

Активности ученика: пишу, слушају, одговарају на питања, цртају, воде дијалог у пару, слушају одговоре других ученика, посматрају 

илустрације, закључују на основу посматрања, повезују дате чињенице, слушају објашњења, описују лична искуства, процењују свој 

рад и рад других; прате, бележе, експериментишу, истражују, сакупљају, стварају, играње; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно. Наставник континуирано и на примерен 

начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и 

информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 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. 

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање, музичка култура, математика; 

Литература за наставнике: уџбеник, радна свеска, енциклопедије, часописи; интернет; 

Литература за ученике: уџбеник, радна свеска, енциклопедије, часописи; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Ликовна култура – 2.разред 

Назив предмета  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

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

других народа.  

Разред други  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

Број 

теме 
Назив теме 

Тип и број часа 

обрада утврђивање укупно 

1. ОБЛИЦИ 22 10 32 

2. ПРОСТОР 8 6 14 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 10 4 14 

4. ЛИКОВНЕ ИГРЕ 4 8 12 

                               УКУПНО         44                        28                            72 
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              ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

– користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин; 

– изрази одабраним материјалом и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли;  

– користи једноставне информације и одабрана ликовна дела 

као подстицај за стваралачки рад;  

– изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај 

уметничког дела; 

– идентификује истакнути део целине и визуелне супротности 

у свом окружењу; 

– преобликује, самостално или у сарадњи са другима, 

материјале и предмете за рециклажу;  

– тумачи једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу; 

– изражава мимиком и/или телом различита расположења , 

покрете и кретања; 

– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела;   

– повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте;  

– пружи основне информације о одабраном музеју;  

       ОБЛИЦИ 

- Облици ( светлост као услов за опажање облика; 
визуелне карактеристике природних и вештачких 

облика; дизајн предмета за свакодневну употребу ). 

- Супротности ( обојено и безбојно; једноставно и 

сложено; испупчено и удубљено; ближе и даље... ). 

- Облик и целина ( истакнути део целине; везивање 

и спајање облика ). 

 

ПРОСТОР 

- Простор ( обликовање простора – школа, 

учионица, соба, музеј... ). 

- Кретање ( кретање једног облика у простору; 

кретање више облика у простору ). 

- Сцена ( маске, костими, реквизити ).  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

- Тумачење ( невербално и визуелно изражавање; 

садржај визуелних информација ). 

- Слика и реч ( редослед радње у стрипу; знаци; 

лепо писање; честитке ). 

 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

 

- Боја ( светле и тамне боје ; боја и облик; боја и 

звук ). 

- Замишљања ( стварност и машта ). 
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– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може 

применити. 

 

 

Међупредметне компетенције: рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, компетенција за учење, естетичка 

компетенција, комуникација, одговоран однос према здрављу,  

одговорно учешће у демократском друштву   

Методе рада: демонстрација, разговор, усмено излагање, анализирање, рад са текстом, игровне активности, истраживање, посматрање, 

групна размена 

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

Активности наставника:осмишљава процес учења, организује процес учења, усмено излаже, демонстрира, објашњава, најављује шта 

ће ученици све учити, подстиче ученике да потављају питања, води разговор са ученицима, поставља зaдатак-проблем, даје додатна 

објашњења, усмерава ученике на фотографије, скреће пажњу ученицима на нове појмове, подстиче ученике на сараднички однос, 

подстиче ученике да завршавају радове, организује изложбу радова, завршене радове качи на пано, са ученицима анализира и 

процењује како су решили ликовни проблем, похваљује рад ученика, задаје домаћи задатак, процењује ефикасност учења и 

прилагођава специфичним потребама и могућностима ученика 

Активност ученика: слуша, учествује у активностима, посматра, одговара, ради у групи/пару/индивидуално, опажа, уочава, 

анализира, износи своја запажања, чита, вреднује, упоређује, завршава рад, похваљује рад других ученика 

Праћење исхода и образовних стандарда: проверавање усмерено на циљеве, исходе и образовне стандарде; формативно и сумативно 

оцењивање; посматрање ученичког учешћа, практичног рада, закључивања и одговарања на постављена питања; закључивање на 

основу ученикових запажања о уметничким делима, изгледу предмета и објеката и облицима из окружења 

Литература за наставнике: уџбеник, приручник 
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Литература за ученике: уџбеник 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 2.разред 

Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Циљ  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 наслеђа и културе свога и других народа.  

Разред други 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

Редни број 

наставне 
области 

Назив наставне области 

Број часова 

за обраду 
за друге 
типове 

укупно 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 10 4 14 

2. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 11 5 16 

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 3 3 6 
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Укупно 24 12 36 

 

              ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- објасни својим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 
доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело; 

- разликује различите инструменте 

по боји звука и изражајним 

могућностима; 

- издвоји основне музичке изражајне 

елементе; 

- препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

- повезује карактер дела са 
изражајним музичким елемнтима и 

инструментима; 

- изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  

-Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. 

-Однос звук-лик, музика-радња. 

-Композиције које илуструју различита осећања.  

-Звук и тон ( извори ) – звуци из природе и окружења. 

-Тон: боја ( различити гласови и инструменти ), трајање ( кратак-дуг ), јачина 

( гласан-тих ), висина ( висок-дубок ).  

-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 у животу ученика. 

-Музичка прича.   

-Композиције различитог карактера и елементи музичке изражајности ( 

мелодијска линија, темпо, ритам,  динамика ). 
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- пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

- изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре; 

- примењује правилан начин певања 

и договорена правила понашања у 

групном певању и свирању; 

- свира по слуху ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, једноставне 

аранжмане,  свирачке деонице у 

музичким играма; 

- повезује почетне тонове песама-

модела и једноставних наменских 

песама са бојама; 

- повезује ритам са графичким 

приказом; 

- објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег извођења; 

- учествује у школским приредбама 

и манифестацијама; 

- направи дечје ритмичке 

инструменте;  

-Музички бонтон. 

-Музика и здравље.  

-Носиоци звука ( ЦД плејер, рачунар... ). 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

Изговор бројалице у ритму уз покрет. 

-Звучне ономатопеје и илустрацвије.  

-Правилан начин певања-држање тела и дисање. 

-Правилна дикција-изговарање брзалица и бројалица. 

-Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера. 
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- осмисли покрете уз музику; 

- осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука; 

- осмисли одговор на музичко 

питање;  

- осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

- према литерарном садржају 
изабере од понуђених, одговарајући 

музички садржај; 

- поштује договорена правила 

-Певање песама уз покрет-песме уз игру и народне песме. 

-Певање модела и наменских песама и повезивање њихових почетних тонова 

уз боју ( а1 бела, ха1 љубичаста ). 

-Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима. 

-Инструментална пратња по слуху уз бројалице и песме – пулс, ритам, 

груписање удара. 

-Певање и извођење 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. 

-Музички бонтон.  
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понашања при слушању и извођењу 

музике; 

- користи самостално, или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

-Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала. 

-Креирање сопствених покрета уз музику. 

-Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем различитих извора 

звука.  

-Музичка питања и одговори и музичка допуњалка.  

-Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја 

и илустрација на краћи литерарни текст. 

 

Међупредметне компетенције: рад са подацима и информацијама, дигитална, вештина комуникације, вештина сарадње, естетичка, 

еколошка, решавање проблема, предузетничка, вештина за живот у демократском друштву. 

Методе рада: метода разговора, метода демонстрације, метода читања и рада на тексту, метода учења песме по слуху, учење песме по 

моделу , метода усменог излагања, слушање музике, играње уз музику, практично вежбање 
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Облик рада: фронтални , индивидуални , групни облик рада, рад у пару 

Активности наставника: извођење музике (певање/свирање), усмерава, објашњава, дискутује, указује, организује, појашњава, 

мотивише, подстиче, припрема материјал, прати рад, помаже, контролише, проверава... 

Активности ученика: извођење музике (певање), слушање музике, хорско и оркестарско музицирање, илустровање песме, 

импровизација покрета, препознавање композиција преко понуђених илустрација, одређивање ритма за задати текст, импровизација 

мелодије на дати текст... 

Праћење исхода и образовних стандарда: Процењивање степена ангажовања, уложеног труда као и личног напредовања сваког 

ученика у складу са његовим музичким могућностима, како ученик препознаје, изводи и идентификује музичке садржаје. 

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, свет око нас, физичко васпитање, верска настава, 

математика, грађанско васпитање 

Литература за наставнике: уџбеник, приручник, интернет 

Литература за ученике: уџбеник 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање 2.разред 

Назив предмета  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

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

у савременим условима живота и рада.  

Разред други  

Годишњи фонд часова 108 часова 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

Редни број НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

за обраду 

новог 

градива 

Остали 

типови 

часова  

Укупан број 

часова 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Реализује се на свим часовима 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 66 42 108 

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Реализује се на свим часовима 

 Укупно 66 42 108 

 



 

221 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити у стању да 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

 - 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; 

- 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; 

     ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

-Вежбе за развој снаге. 

-Вежбе за развој покретљивости. 

-Вежбе за развој издржљивости. 

-Вежбе за развој брзине. 

-Вежбе за развој координације 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  
ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ  

Ходање: 

-кратким корацима; 

-дугим корацима; 

-у различитом ритму; 

-опружањем стајне ноге; 

-са реквизитима; 

-са променом правца и смера; 

-комбиновано са различитим 

покретима; 

-преко ниских препрека; 

– елементарне игре са ходањем; 

Техника трчања: 

-преко препрека; 

-са променом ритма; 
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- 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 између здравог и болесног стања; 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора у коме живи и 

борави; 

- схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

- правилно се понаша за столом. 

-са променом правца и смера; 

-брзо трчање стартом из различитих 

почетних положаја; 

-трчање 30м; 

-елементарне игре са трчањем. 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА  

-Прескакање вијаче, палице и других 

реквизита поређаних на тлу 

једноножним и суножним одскоком. 

-Комбинације скокова. 

-Скок удаљ и увис из места и залета. 

-Скок са повишене површине. 

Припремне вежбе за прескок: 

-игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања. 

   
БАЦАЊА И 

ХВАТАЊА  

-Ходање и трчање са котрљањем 

лопте. 

-Бацање лоптице из места у даљину 

и у циљ. 

-Бацање лоптице из кретања. 

-Бацање лопте увис без и са окретом 

за 360 степени. 

-Вођење лопте једном и другом 

руком у месту и кретању. 

-Додавање лопте једном и другом 
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руком. 

-Вођење лопте у ходању и трчању. 

-Гађање лоптом у импровизовани 

кош, ниски кош и гол. 

-Елементарне игре са вођењем, 

додавањем и гађањем лоптом у циљ. 

-Штафетне игре и друге елементарне 

игре лоптом ( вођење, хватање, 

додавање ).  

ПУЗАЊА, ВИШЕЊА, 

УПОРИ И ПЕЊАЊА  

-Помицање на дохватном вратилу са 

погрченим ногама у вису предњем. 

-Помицање у вису предњем 

окретањем за 180 степени, са 

укрштеним хватом. 

-Њихање уз помоћ. 

-Проширени садржаји 

-Узмак корацима уз косу површину. 

-Бочно пењање уз лестве са 

наизменичним прехватањем и 

опирањем истовремено обема 

ногама. 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ  

-Основни садржаји: 

-Два повезана колута напред 

-Колут напред и скок пруженим 
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телом 

-Колут назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину 

-Колут назад 

-Састав од научених елемената 

-Игре усвојених вежби 

-Проширени садржаји: 

-Колут напред из упора стојећег, 

опружених ногу 

-Колут преко лопте 

-Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ  

-Основни садржаји: 

-Мала вага на тлу, клупи и ниској 

греди 

-Ходање привлачењем на целом 

стопалу и успон 

-Ходање опружањем стајне и 

предножењем замајне ноге 

-Ходање уназад на греди 

-Састав из првог разреда допунити 

наученим вежбама 

-Проширени садржаји: 

-Наскок кораком на греду 
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-Чучањ и окрет у чучњу за 90 и 180 

степени 

-Састав из првог разреда допунити 

вежбама ходањем у назад и окретом 

у чучњу за 180 степени 

-Одељењско такмичење. 

ВЕЖБЕ СА 

РЕКВИЗИТИМА  

-Вежбе обликовања са реквизитима 

-Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита 

-Прескакање вијаче на различите 

начине 

-Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине 

-Елементарне игре са реквизитима  

-Игре са ластишем 

-Полигон и елементарне игре уз 

коришћење реквизита. 

 

ПЛЕС И РИТМИКА  

-Основни садржаји 

 

-Народно коло и дечји плес по 

избору 

-Повезивање елемената из првог 

разреда у композицију-састав 
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-Основни ритмички покрети са 

реквизитима 

 

-Проширени садржаји 

 

-Прескакање вијаче уназад 

-Комбиновано прескакање вијаче 

напред-назад 

-Ходање и трчање са бацањем и 

хватањем лопте и обруча 

-Вежбе са вијачом 

 

ПОЛИГОНИ 

-Комбиновани полигон од усвојених 

вештина (вежби)  

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

КУЛТУРА 

ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА  

-Основни термини у вежбању. 

-Вежбам безбедно. 

-Чувам своје и туђе ствари. 

-Правила елементарних игара. 

-Некад изгубим, а некада, победим. 

-Навијам пристојно. 
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ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  

-Моје здравље и вежбање 

-Мишићи, зглобови и кости мога 

тела 

-Телесни развој 

-Лична хигијена 

-Хигијена простора за вежбање 

-„Шарени-разноврсни оброк“-

правилна исхрана 

-Значај воде за организам и вежбање 

 

Међупредметне компетенције: компетенција за целоживотно учење , естетска компетенција , брига за здравље, вештина 

комуникације, 

решавање проблема , вештина за живот у демократском друштву , вештина сарадње 

Методе рада: дијалошка, демонстративна, метода игре, монолошка, кооперативне методе учења 

Облик рада: фронтални, групни, индивидуални 

Активности наставника: Усмерава, објашњава, дискутује, указује, демонстрира, организује, појашњава,мотивише, подстиче,прати 

рад, 

помаже, контролише, проверава... 

Активности ученика: посматрају, запажају, прате, практикују, изводе вежбе и друге моторичке активности, играју се... 

Праћење исхода и образовних стандарда: Мерење, сагледавање општег ангажовања и рада ученика 

Корелација са другим предметима: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура 

Литература за наставнике: приручник, уџбеник, дигитални материјал за физичко васпитање 
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Литература за ученике: дигитални материјал за физичко васпитање  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Дигитални свет 2.разред 

Назив предмета  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ  Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика 

неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и 

развијање основа алгоритамског начина размишљања.  

Разред  други 

Годишњи фонд часова  36 часова 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали 
облици 

Укупно 

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО  10 10 20 

2.  БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА  
2 4 6 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА  
6 4 10 

УКУПНО 18 18 36 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда 

учeник ћe бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– упореди начин на који учи у 

школи са онлајн учењем 

путем школске платформе; 

– користи школску 

платформу за онлајн учење 

(уз помоћ наставника и/или 

родитеља/законског 

заступника); 

– самостално користи 

дигиталне уџбенике за учење; 

 – креира, чува и поново 

уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ 

наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

– својим речима објасни 

појам покретне слике; 

– креира елементе покретне 

слике; 

– креира једноставан 

графички дигитални 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење путем школске платформе за онлајн учење. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем дигиталног 

уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за размену 

материјала, комуникацију и заједнички рад који из умрежавања 

произилазе. 
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материјал намењен познатој 

публици; 

– својим речима објасни због 

чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, 

укључујући интернет; 

- наведе могућности за 

размену материјала, 

комуникацију и заједнички 

рад (учење) које су настале 

захваљујући умрежавању 

дигиталних уређаја; 

– објасни добитке и ризике 

који произилазе из 

комуникације путем 

дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво 

од прихватљивог понашања 

при комуникацији на 

интернету; 

– реагује на одговарајући 

начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 

особама које комуницирају на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добици и ризици који произилазе из комуникације путем 

дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу дигиталних 

уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив начин. 

Организација времена и услова за рад при онлајн учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне структуре који 

води до решења једноставног проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном програмском 
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неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на 

које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне 

податке у дигиталном 

окружењу; 

- својим речима објасни појам 

алгоритам; 

– организује сопствено учење 

у онлајн окружењу на начин 

који не угрожава здравље и 

личну безбедност, као и 

сигурност дигиталног 

уређаја; 

- предложи начине одлагања 

електронског отпада који не 

угрожавају животну средину; 

- својим речима објасни појам 

алгоритам;  

 

– анализира једноставан 

познати поступак који 

садржи понављања одређених 

радњи и представи га 

алгоритамски; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА  

 

језику. 

Анализа постојећег програма креираног у визуелном 

програмском језику и тумачење функције блокова од којих је 

сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног уређаја 

креирањем програма у визуелном програмском језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 
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– креира одговарајући 

рачунарски програм у 

визуелном програмском 

језику; 

– анализира једноставан 

програм креиран у визуелном 

програмском језику и објасни 

шта и на који начин тај 

програм ради; 

-уочи и исправи грешку у 

једноставном програму, 

провери ваљаност новог 

решења и по потреби га 

додатно поправи (самостално 

или сараднички); 

– креира програм у 

визуелном програмском 

језику којим управља 

понашањем расположивог 

физичког дигиталног уређаја. 

 

Међупредметне компетенције: компетенције за учење, комуникацију, решавање проблема, сарадњу, дигитална компетенција, 

естетичка компетенција, рад са подацима и информацијама 

Методе рада: метода усменог излагања (монолошка), метода разговора (дијалошка), метода илустративних радова, метода 

демонстрације, метода практичних радова, вршњачко учење 
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Облик рада: фронтални, индивидуални рад, рад у пару, групни рад 

Активности наставника: осмишљава процес учења, организује процес учења, води и усмерава процес учења, процењује ефикасност 

учења и прилагођава учење специфичним потребама и могућностима ученика 

Активности ученика: чита, слуша, поставља питања, одговара на питања, износи своје мишљење, учествује у дискусији, прати 

инструкције за израду задатка, ради задатке, износи своје запажање, анализира и закључује, уочава, представља одређени проблем 

низом корака, прати објашњења учитеља/учитељице, упоређује тачност решења, исказује утиске о самосталном раду 

Праћење исхода и образовних стандарда: проверавање усмерено на циљеве, исходе и образовне стандарде; формативно и сумативно 

оцењивање; посматрање ученичког учешћа, практичног рада, закључивања и одговарања на постављена питања; закључивање на 

основу ученикових запажања  

 

Литература за наставнике: уџбеник, приручник 

Литература за ученике: уџбеник 



 

235 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 2.разред 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе енглеског језика у другом разреду је оспособљавање ученикa 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. 

ЗАДАЦИ: - овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Hello again 2 3 5 

2. Shopping 3 5 8 

3. In my house 3 3 6 

4. My body 2 6 
8 

 

5. Clothes 2 5 7 

6. One whole year 3 4 7 

7. Family 3 3 6 

8. On the farm 3 5 8 

9. My town 3 6 9 

10. Holidays 3 4 7 

УКУПНО   72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Разумеју једноставне поздраве и реагују на њих; 

поздраве и отпоздраве користећи једноставна језичка 

средства; питају и кажу како се зову. Разумеју 

једноставна упутства и налоге и реагују на њих; 

Разумеју и именују бића и предмете који се односе на 

тему; поштују правила учтиве комуникације.Знају да 

броје,наведу појмове из окружења. 

1.  Hello again  Изразе и речи које се користе код 

представљања и упознавања – Hello. I’m 

(Miloš). Goodbye; реаговање на усмени 

импулс саговорника (наставника); 

успостављање контакта при сусрету. 

Препознају и именују  поврће и воће из окружења; 

разумеју једноставан опис ; разумеју једноставна 

упутства и налоге и реагују на њих; формулишу 

једноставна упутства и налоге; разумеју изразе за 

тражење и нуђење помоћи и упућују захвалност; 

препознају и именују облике; разумеју изразе за 

захваљивање и извињавање и упућују захвалност и 

извињење; поштују правила учтиве комуникације. 

2.  Shopping Изразе који се користе за поздрављање, 

речи којима се именују предмети и 

намирнице ;бројеве до 20; језичке структуре 

и изразе-What`s this? It`s a.... Is it a... ? Yes, it 

is/No,it isn`t There’s a (book). This is my bag. 

How many (pencils)? Five (pencils).Three and 

one more is four. Речи којима се именују 

храна и пиће; језичке структуре и изразе 

What’s for breakfast? What’s your favourite 

breakfast? My favourite food is… 

Препознају и именују појмове везане за 

становање,кућу,дом ,намештај и просторије; разумеју 

једноставне исказе којима се изражава припадање и 

неприпадање; знају да кажу чије је нешто;могу да 

именују намештај у својој соби, 

 разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих; повезују садржаје других наставних предмета са 

3. In my house Речи којима се именују предмети из куће и 

намештај;  именовање и описивање 

просторија у стану/кући; именовање и 

описивање делова одеће, описивање места у 

окружењу; разумевање описа положаја 

предмета  у простору и описивање где се 

налазе 
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енглеским језиком; поштују правила учтиве 

комуникације. 

Препознају и именују делове лица и тела  и појмове који 

се односе на тему ; препознају различита свакодневне 

радње; разумеју једноставан опис нечијег изгледа; 

описују изглед користећи најједноставнија језичка 

средства; разумеју једноставне исказе за изражавање да 

их нешто боли;   разумеју позив и реагују на њега; 

упућују позив на заједничку активност; повезују 

садржаје других наставних предмета са енглеским 

језиком; поштују правила учтиве комуникације. 

4. My body Именовање делова лица и тела; oписивање 

бића; представљање себе и других; 

исказивање потреба и осећања; разумевање 

и описивање спортских и физичких 

активности; разумевање једноставних 

инструкција  за неку физичку активност. 

Препознају и именују одевне предмете; разумеју 

једноставне описе одеће и и обуће, исказе који се односе 

на поседовање и непоседовање; размењују информације 

које се односе на описе одеће и обуће; разумеју 

повезаност одевних предмета и годишњих доба,разумеју 

једноставну комуникацију при куповини одеће,  

повезују садржаје других наставних предмета са 

енглеским језиком; поштују правила учтиве 

комуникације. 

5. Clothes 

 

Изразе и речи којима се именују делови 

одеће; језичке структуре и изрази којима се 

описују предмети и изражавају количине 

Where’s my hat/jumper/skirt/ shoe /T-

shirt/sock?; This is my black/grey/ purple/white 

T’shirt. How many orange T’shirts? Four 

orange T’shirts, којима се изражава 

допадање-Тhis is my favourite (Т-shirt). 

What's your favourite (T-shirt)?, којима се 

дају савети и упозорења и реагује на њих - 

Put on/Take off your (hat). Don’t forget your 

(hat). Be careful! Here you are. Thank you; 

приче и песме које се односе на тему. 

Препознају и именују дане у недељи;месеце у години и 

годишња доба,разумеју једноставне изразе за време 

напољу и годишња доба,и шта се једе у различито 

годишње доба и у празнично време 

 разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

6. One whole year Именовање и описивање годишњих доба и 

активности карактеристичних за дато 

годишње доба, као и одеће која је 

уобичајена за одређена годишња доба; 

именовање временских прилика; 

изражавање допадања и недопадања; позив 
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њих; повезују садржаје других наставних предмета са 

енглеским језиком; поштују правила учтиве 

комуникације. 

и реаговање на позив на учешће у 

заједничкој активности. 

Препознају и именују чланове породице; разумеју 

једноставне описе породичних фотографија; разумеју 

једноставна питања о члановима породице и реагују на 

њих; размењују једноставне информације о теми; знају 

да кажу најосновније о породици, уочавају и повезују 

садржаје других наставних предмета са енглеским 

језиком; поштују правила учтиве комуникације. 

7. Family Речи којима се именују чланови породице и  

међусобни односи; именовање и описивање 

чланова породице; употреба присвојних 

придева и личних заменица, уз глагол Бити; 

приче и песме које се односе на тему. 

Препознају и именују животиње,разумеју опис фарме; 

разумеју једноставну причу и песму везану за тему; 

траже мишљење и изражавају допадање/недопадање 

једноставним језичким средствима; разумеју позив и 

реагују на њега; упућују позив на заједничку активност; 

повезују садржаје других наставних предмета са 

енглеским језиком; поштују правила учтиве 

комуникације. 

8. On the farm Речи којима се именују кућни љубимци и 

домаће животиње; језичке структуре и 

изразе Do you like (cats)? Yes, I do. / No, I 

don’t. There’s a dog in the kitchen. On the 

chair/on the bed. Именовање и описивање 

домаћих љубимаца; давање информација о 

себи; тражење и давање информација о 

другима; и ; описивање догађаја у 

садашњости; употреба потврдиних и 

упитних облика глагола имати ; изражавање 

допадања и недопадања. 

Препознају и именују појмове везане за места у граду и 

превозна средства; разумеју једноставан опис; описују 

своје место користећи најједноставнија језичка средства; 

препознају где се у граду шта ради, 

 разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих; разумеју позив и реагују на њега; упућују позив на 

заједничку активност; повезују садржаје других 

наставних предмета са енглеским језиком; поштују 

9. My town Описивање места  из окружења; разумевање 

начина изражавања тачног времена ; 

разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога; исказивање колико је 

сати, давање и тражње једноставних 

информација 
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правила учтиве комуникације. 

Препознају и именују места за одмор и врсте активности  

на летњем распусту; разумеју једноставне описе места у 

окружењу; размењују информације које се односе на 

положај ствари у окружењу; препознају и именују врсте 

временских прилика; именују своје свакодневне 

активности везане за игру на летњем распусту; повезују 

садржаје других наставних предмета са енглеским 

језиком; поштују правила учтиве комуникације. 

10. Holidays Изразе и речи којe се односе на Божић и 

Ускрс – као и на распуст и годиња доба, 

најважније празнике које обележавамо; 

песме и приче које се односе на тему. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 2.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Hello again ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

 СРЕДЊИ 

НИВО 

 

Shopping ОСНОВНИ 

НИВО 

 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. 

 СРЕДЊИ 

НИВО 

 

In my house ОСНОВНИ 

НИВО 

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  1.2.3  1.2.4   1.3.1    
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 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

My body ОСНОВНИ 

НИВО 

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   1.2.4   

1.3.1    

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.   

Clothes ОСНОВНИ 

НИВО 

 1.1.1   1.1.2   1.1.3   1.1.4   1.1.5   1.1.10 1.1.11   1.1.12   1.1.15  1.1.21  1.1.22  1.2.1   1.2.4  

1.3.1    

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

 

Оne whole year ОСНОВНИ 

НИВО 

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   1.2.4   

1.3.1    

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1. 

Family ОСНОВНИ 

НИВО 

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     

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1    2.1.2    2.1.3 

On the farm ОСНОВНИ 

НИВО 

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    1.1.22   

1.2.1   1.2.4  1.3.1 
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 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1   2.1.3   2.1.12 

My town ОСНОВНИ 

НИВО 

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  1.1.20    1.1.22   1.2.1   

1.2.4   1.3.1    

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1  2.1.3   2.1.12 

Holidays ОСНОВНИ 

НИВО 

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    1.1.22   

1.2.1    1.2.4  1.3.1     

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1     2.1.3    2.1.12 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

Компетенција за учење, Одговорно учешће у демократском 

друштву; Естетичка компетенција; Комуникација; Одговоран 

однос према околини; Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

Решавање проблема; Сарадња 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: аудио-лингвална, рад на тексту, демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: Фронтални, индивиду- ални, у пару, групни. 

Активности: 

- наставника : Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самосталност у раду, креа- тивно / критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и евидентира рад и напредовање ученика. 

- ученика: Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења 

граматичких садржаја; раде вежбе слушања, читања, говора и писања; глуме, симулирају, раде пројекте. 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима, тестови језичких вештина и различите технике формативног оцењивања. 

Корелација са другим предметима: српски језик и књижевност, грађанско васпитање, математика, ликовна култура, музичка култура 

Литература за (наставнике и ученике):  

Енглески језик, уџбеник „Playway to English 2“ + 3 CD-a за други разред 

Аутори: Вишња Брковић, Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта 

ISBN: 9781107684478 

Решење Министарства просвете: 650-02-00133/2019 -07 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2.разред 

Назив предмета  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ Циљ учења програма грађанско 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.  

Разред Други 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА                 

СВЕГА 

I  ЉУДСКА ПРАВА: Ја и други у различитим 

групама 16 

II  ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО: Школа као 

заједница 10 

III  ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ: Школа 

као безбедно место                              4 
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IV  ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ: Школа као 

безбедно место за све                              6 

УКУПНО 36 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити у стању да 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

-Разликује понашања појединаца која доприносе или 

ометају функционисање и напредовање групе 

-Успоставља, гради и чува успешне односе са члановима 

групе којој припада 

-Искаже своја осећања и потребе  на начин који не 

угрожава друге 

- Препозна и уважи осећања и потребе других 

-Наведе и својим речима објасни основна права детета 

садржана у Конвенцији о дечјим правима 

-Прихвата и образлаже на примерима из живота да свако 

дете има иста права без обзира на различитост 

-Препозна ситуације кршења својих и туђих права и 

показује спремност да тражи помоћ 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

-Групни идентитет 

-Ко смо ми-сличности и разлике 

-Групе којима припадамо ( породица, одељење, школа, 

спортски клуб, музичка школа...) 

-Од чега зависи функционисање и напредак групе: 

комуникација, сарадња, узајамно подржавање, блискост 

-Понашања појединаца која ојачавају или ометају односе у 

групи 

-Осећање изражавања сопствених осећања 

-Осећања других, како их препознајемо и уважавамо 

-Веза осећања са мислима и понашањима 
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-Договара се и одлучује у доношењу правила групе и 

понаша се у складу са њима 

-Наводи примере међусобне повезаности права и 

одговорности 

-Разликује ненасилну од насилне комуникације међу 

члановима групе на примерима из свакодневног живота, 

из књижевних дела која чита и филмова које гледа 

-Саслуша излагање саговорника без упадица и са 

уважавањем 

-Даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу 

свих страна у сукобу 

-Представи шта садржи и чему служи Правилник о 

безбедности уленика његове школе 

-Понаша се у складу са Правилником 

-Наводи примере одговорности одраслих и ученика за 

безбедност у школи 

-Препознаје предности, ризике и опасности по себе и 
друге и одговорно поступа при коришћењу мобилног 

телефона и интернета 

-Сарађује и преузима различите улоге на основу 

одговора у групи 

-Износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који 

-Потребе и права 

-Моје потребе и потребе других 

-Осећања, потребе, вредности и начин њиховог остваривања 

-Веза са правима 

-Права детета 

-Конвенција о дечјим правима 

-Различити смо, али су нам права иста 

-Људска права важе свуда и за свакога 

-Кршење и заштита права 

-Нисам посматрач, реагујем на ситуације кршења права деце у 

одељењу и школи 

-Знам како и коме да се обратим за помоћ 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

-Школа као заједница 

-Вредности школе као заједнице: равноправност, одговорност, 

солидарност, брига за друге, толерантност, праведност 

поштење 
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могу унапредити безбедност ученика у школи 

-Учествује у изради плана једноставне акције 

-Са другим ученицима изводи и документује 

једноставну акцију 

-Доприноси промоцији акције 

-На једноставан начин вреднује изведену акцију 

-Правила у школи и њихова функција 

-Одговорности ученика и одраслих за функционисање школе 

као заједнице 

-Односи у заједници 

-Како радим сам, а како у групи 

-Шта у школи радимо заједно 

-У чему смо добри 

-У чему бисмо могли бити бољи 

-Како комуницирамо у групи 

-Насилна и ненасилна комуникација 

-Сукоби 

-Узроци сукоба и шта са њима 

-Сукоб из угла оног другогж 

-Посредовање у сукобу 

-Конструктивно решавање сукоба 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

-Безбедност ученика у школи 
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СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

 

-Ученици имају право на заштиту и безбедност 

-Правилник школе о безбедности ученика 

-Безбедност ученика у школи и школском дворишту, на путу 

између куће и школе, ван школе-на излету и на настави у 

природи 

-Безбедност ученика је одговорност свих- запослених у школи, 

ученика, родитеља, институција ван школе 

-Безбедно и небезбедно понашање на интернету 

-Одговорна употреба мобилног телефона 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

-Како учинити школу безбедним местом за све-планирање и 

извођење једноставне акцијеКораци у планирању и извођењу 

акције 

-Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити 

-Одређивање циља и израда плана акције-подела улога, 

договор о роковима, начину реализације 

-Извођење и документовање акције-видеоснимци, 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 
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Међупредметне компетенције: 

- решавање проблема 

- сарадња 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- предузетничка 

- за одговоран однос према здрављу 

- за одговорно учешће у демократском друштву 

- за одговоран однос према околини 

 

 

боље. 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: дијалошка, илустративно – демонстративна, интерактивна, истраживачка, игра улога: 

 облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, групни; 

Активности наставника: припрема, мотивише, чита, усмено излаже, приказује, показује, демонстрира,   

Усмерава активности ученика, подстиче ученике на увиђање и повезивање садржаја, води разговор; 

Активности ученика: посматра, црта, пише, описује, прича, извештава, процењује, групише, прати, истражује, игра, глуми; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода које започиње 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. 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. Грађанско васпитање пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о 

томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да се остваре. 

Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како агрументује, евалуира, документује. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу 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. Наставник, такође прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење, колико су креативни. 

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас. Физичко васпитање. 

Литература за наставнике: уџбеник, приручник; 

Литература за ученике: уџбеник. 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ – ВЕРСКА НАСТАВА 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

                                                                                1. 

Упознавање ученика са садржајима и начином рада.  

Мотивисање ученика за похађање часова верске наставе. 

                                                                                2. 

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. 

                                                                                  3. 

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.  

                                                                               4. 

Ученицима пружити основно знање о великим празницима Цркве  

Ученицима да се празници прослављају литургијски – на заједничкој молитви  

Ученицима пружити основно знање о важности личности Пресвете Богородице.  

 

                                                                                5.               

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.  

 

                                                                                   6. 
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Пружити ученицима основ за разумевање Литургије као догађаја остварeња наше заједнице са Богом.  

Надоградити знање о догађајима везаним за Васкрсење Христово.  

 

 

                                                                           Исходи: 

            Ученици ће упознати садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2. разреда основне 

школе и с тим у вези шта је потребно носити од прибора за рад. 

Подсетити се градива обрађеног у претходном разреду школовања, као темеља за надоградњу. 

  На почетку нових тема је стицање знања о светој тајни Крштења и Миропомазања, те се очекује да ученици знају 

да се Крштењем постаје члан Цркве и да могу опишу извођење обреда. Да знају и објасне да се приликом Крштења 

Христовог, Бог открива као Света Тројица  

 Литургија: да упознају основна обележја православних храмова, да препознају и именују основне службе које 

постоје на Литургији. Да направе разлику у литургијским службама и уоче међусобну повезаност служби у Цркви. 

Схвате и разумеју да су и они сами важни и посебни у животу Цркве. 

 Да објасне службу Епископа у Цркви, упореде и објасне сличност службе Епископа са првосвештеником Христом. 

Уоче да Eпископ предводи молитву Цркве. Објасне ко су монаси и шта су манастири. Да објасне својим речима 

зашто приносимо дарове природе Богу. Да препознају и именују литургијске предмете. Уоче да је заједничка трпеза 

израз љубави, око које се окупљају чланови Цркве. Да направе разлику између Светог Причешћа и друге хране. 

Знају да наброје основне делове храма и објасне унутрашњост храмова уређена за служење Литургије. 

 

 Празници: да прошире своја знања о Христовом Рођењу, Крштењу и Васкрсењу и уоче да је Христово Васкрсење 

изузетан догађај у који је укључена читава природа. Да усвоје предање вере Христос увек са нама.  

 Знају да објасне ко су светитељи и житије њихових слава, тј. Шта су чинили светитељи које славимо.  

 Разумеју разлог нaшег великог поштовања према Богородици, уоче Њену љубав према Сину и нама. Знају. 

молитву Богородице Дјево . Да празнично учествују у великим догађајима Цркве, поштујући, благодарећи и 

појући. Да знају текст и мелодију песме „Витлејеме славни граде“ .  Да стваралачки ( кроз песме, молитве) одају 

поштовање Пресветој Богородици. 
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Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

Упознавање са садржајем програма и начином рада  

Способност да се катихизација као литургијска делатност представи као заједничко дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

Способност да се усвоје и поштују правила понашања  и стекне увид ко је Божја породица (ко су чланови Божје породице; 

како се постаје њен члан, која је његова улога...) 

 Способност да се испричају и разумеју приче које говоре о томе да када некога волимо, онда га и слушамо и вршимо 

своје задатке и службе. Права, обавезе и задаци су неопходни у заједници, да би она свима била на радост и корист.  

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 

Свест о заједници, одговорности, узрочно-последичниј вези са нашим понашањем. Повезаност са другима, други утичу на 

нас и ми утичемо на друге. Трпеза љубави 

Способност разумевања Новозаветног  сведочанства о Христовом Васкрсењу (препричано и прилагођено )  

Етички контекст и разумевање одговорности; Разне приче о које говоре о материјализованим преносником наше Љубави. 
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Специфичне предметне компетенције 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима 

из подручја Православног катихизиса, група располаже. 

Способност да се лако искажу приче и слике које приказују породицу, њенњ чланове и улоге, садржаји у вези са улогом у 

школи (друга заједница); односи у заједници, уопште. 

Препознаје и разуме Божију надлежност, компетенцију, улогу и службу. Тако и у заједничкој служби. 

Активно учешће у историјској чињеници о Библијским догађајима и личностима (препричано и прилагођено). 

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. 

Активно учешће на Литургији о Христовом Васкрсењу. 

Развијање етичких принципа, свести, савести, одговорности и поштовања слике и иконе, као посредника и преносиоца 

наше љубави. 

Кључни појмови садржаја програма  

Храм; Божја служба;Литургија; Молитва; Љубав; Црква; Вера; Светитељи; Празници; Радост; Слављење; Христос; 

Даровање; Олтар; Наос; Верни народ, Монах; Свештенство; Господ; Трпеза; Храна вечног живота; Божанствена 

Литургија; Христово васкрсење; Љубав;Праштање; Васкрс; Икона; Слика; Прозор; Вечност  

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода образовног система у одређеној 

фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. 

Применом стандарда можемо да добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају 

очекиване ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни ниво остварености 

исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања допринеће квалитетнијем планирању у области 

образовања и доношењу одлука које су засноване на емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део 

документа у односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком 
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подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава 

реализује се у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз међупредметно повезивање.  

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

 ЕВАЛУАЦИЈА наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

 процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика на часовима и провером знања које 

ученици усвајају на часу  разговором, и практичним радом на радионицама, испитаивањем ставова  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу, кроз израду паноа, презентација, пројеката... 

 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

 

 

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

  

 

Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са дидактичким захтевима,  пропитивањем  у  
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складу  занимљивог  разговора, ученичког излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, 

методологијом едукативне игре и слично.    

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне методе и наставна средства   

 

1.Српски језик и књижевност 

2.Свет око нас 

3.Ликовна култура 

4.Музичка култура 

5.Народна традиција 

6. Грађанско васпитање 

 Корелација ће бити детаљно унета у месечне планове у складу са наставним темама и наставним јединицама у 

зависности од типа часа. Корелација је са свим обавезним и другим изборним предметима, а у складу са наставнм 

јединицом, унеће се у годишњи план. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, едукативне игре, штампани и писани 

текстови, сакрална средства. 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног педагога) 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА                 

ОБРАДА 
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 
СВЕГА 

1. ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ      3 

2. ДЕЧЈА ПРАВА И ПОДСТИЦАЊЕ ЗА АКТИВНУ 

ПАРТИЦИПАЦИЈУ У ЖИВОТУ ШКОЛЕ 

     8 

3. ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

     6 

4. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ: ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ      5 

5. САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА, САМОПОШТОВАЊЕ И 

САМОПОУЗДАЊЕ 

     3 

6. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ: БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ      2 

7. АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА 

ИНТЕГРАЦИЈА 

     6 

8. РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ      3 

 УКУПНО   36 
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Начин остваривања програма: 

методе рада: дијалошка, илустративно – демонстративна, интерактивна, истраживачка, игра улога: 

облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару, групни; 

Активности наставника: припрема, мотивише, чита, усмено излаже, приказује, показује, демонстрира,   

усмерава активности ученика, подстиче ученике на увиђање и повезивање садржаја, води разговор; 

Активности ученика: посматра, црта, пише, описује, прича, извештава, процењује, групише, прати, истражује, игра, глуми; 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како агрументује, евалуира, документује. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу 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. Наставник, такође прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење, колико су креативни. 

Корелација са другим предметима: српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас,физичко васпитање, грађанско васпитање; 

Литература за наставнике: приручник; часописи; 

Литература за ученике: енциклопедије, часописи; 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Креативнe радионице: 

 драмско – рецитаторска 

 математичка играоница 

 музичко-ликовна играоница 
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 еколошка 

Поменуте активности доприносе развијању талената и вештина ученика.Ове радионице помажу ученицима да се препознају у 

одређеној области и да стекну и јачају самопоуздање. 

Друштвене активности  

У току школске године планиране су посете културним установама, једном месечно: 

-позоришту 

-музеју 

-биоскопу 

-библиотеци 

-културне манифестације 

      Реализација друштвених активности се одвија у просторијама школе,  културним установама ( позоришта, музеји, биоскопи, 

библиотеке), и просторима на којима се одвијају културне манифестације током школске године. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Планирани број ученика : На наставу у природи ће ићи најмање две трећине ученика другог разреда. 

Носиоци реализације : Директор школе,Одељењскa већа другог разреда,Туристичка агенција 

   Образовно – васпитни циљеви и задаци наставе у природи су: 

- развијање позитивног односа према националним, историјским, научним и културним вредностима;  

- проучавање објеката и појава у природи; 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

-социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу,уз развијање толеранције и позитивног односа према себи и 

другима; 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

-задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 
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-упознавање разноврсности биљног и животињског света,уочавање њихове повезаности; 

-оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

- развијање еколошких навика и свести о потреби заштите,неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине;  

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање 

позитивних социјалних односа; 

-развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

-развијање правилних хигијенско-здравствених навика, као и навика редовне и правилне исхране; 

-подстицање групног рада, договарања и сарадње међу вршњацима и одраслима кроз различите активности. 

НАПОМЕНА: Настава у природи пружа могућност интердисциплинарног повезивања свих наставних предмета и ваннаставних 

активности. Садржаји свих предмета прилагођени су и подређени остваривању набројаних циљева и задатака,тј. настави у 

природи.Ученици кроз различите игровне активности,шетње,дружење,такмичења, спортске, културне  и друге активности остварују 

предвиђене циљеве и задатке. 

Пре одласка на рекреативну наставу подразумева се детаљна припрема наставника, родитеља и ученика, у складу са правилником о 

извођењу наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања. 

Начин финансирања: Наставу у природи финансирају родитељи ученика. 

Обавезе наставника: 

- Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извоћење путовања и координира остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом наставе у природи, стара се о бсзбедности и понашању ученика 

Обавезе ученика: 

-поштује правила и одлуке директора и наставника 

-поштује личност других ученика и наставника 
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- чува имовину и брине се о хигијени током читаве наставе 

- брине о очувању животне средине 

Забрањено је: 

-напуштати групу без питања и дозволе 

- употребљавати непримерене речи: псовке и погрдне изразе 

- носити средства која могу довести до самоповређивања или повређивање других 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗЛЕТА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Планирани број ученика : На излет ће ићи најмање 60 % ученика другог разреда. 

Носиоци реализације : Директор школе,Одељењско веће другог разреда,Туристичка агенција 

Образовно – васпитни циљеви и задаци излета су: 

- развијање позитивног односа према националним, историјским, научним и културним вредностима;  

- проучавање објеката и појава у природи; 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

-неговање и очување народне традиције и упознавање старих заната 

-упознавање ученика са  одликама равничарског рељефа 

-проширивање знања из области саобраћаја 

-задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

-упознавање разноврсности биљног и животињског света,уочавање њихове повезаности; 

-упознавање  са култивисаним бикама и њихово повезивање са стаништем 

-уочавање разлике  између  два основна типа  насеља(село и град) 
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-оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

- развијање еколошких навика и свести о потреби заштите,неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине;  

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, 

 -развијање позитивних социјалних односа. 

Начин финансирања: Излете финансирају родитељи ученика. 

Обавезе наставника: 

- Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извоћење путовања и координира остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом излета, стара се о бсзбедности и понашању ученика 

 

Обавезе ученика: 

-поштује правила и одлуке директора и разредних старешина 

-поштује личност других ученика и наставника 

- чува имовину и брине се о хигијени током читаве екскурзије 

- брине о очувању животне средине 

Забрањено је: 

-напуштати групу без питања и дозволе 

- употребљавати непримерене речи: псовке и погрдне изразе 

- носити средства која могу довести до самоповређивања или повређивање других 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Р.број A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

УКУПНО : A 21 756 

Р.број Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 

У К У П Н О : A + Б 22 792 
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Облици образовно-васпитног рада којима сe остварују обавeзни наставни прeдмeти, изборни програми и 

активности 

         Р.број 
ОБЛИК ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

нед.  год.  

1.  Редовна настава 22 792  

2. Допунска настава 1  36  

3.  Настава у природи 7-10 дана годишње 

 

Р.број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине 1  36  

2.  Ваннаставне активности 1-2  36-72  

 

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ  

Програми наставe и учeња засновани су на општим циљeвима и исходима образовања и васпитања и потрeбама и могућностима 

учeника . Усмeрeни су на процeс и исходe учeња, а нe на самe садржајe који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји вишe 

нису циљ сами по сeби, вeћ су у функцији остваривања исхода који су дeфинисани као функционално знањe учeника тако да показују 

шта ћe учeник бити у стању да учини, прeдузмe, извeдe, обави захваљујући знањима, ставовима и вeштинама којe јe градио и развијао 

током јeднe годинe учeња конкрeтног прeдмeта. Овако конципирани програми подразумeвају да остварeност исхода води ка развијању 

компeтeнција, и то како општих и спeцифичних прeдмeтних, тако и кључних.  
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ наставе и 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. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

12. КЊИЖЕВНОСТ 47 33 80 

13. ЈЕЗИК ( граматика и правопис ) 18 42 60 

14. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 35 40 

УКУПНО 70 110 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 чита са разумевањем различите текстове;  

 опише свој доживљај прочитаних књижевних дела; 
КЊИЖЕВНОСТ ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
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 изнесе своје мишљење о тексту; 

 разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, 

причу, басну, бајку, роман и драмски текст; 

 одреди тему, редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

 именује главне и споредне ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине; 

 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 поређење 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. 

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 

себрани лепотом 

9. Химна Светоме 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  
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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  

8. Бранко В. Радичевић: Прича о 

дечаку и Месецу  

9. Ијан Макјуен: Реч -две о Питеру 

 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 
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4. Лаза Лазић: Суђење 

 

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  

2. Избор из поезије Душана Радовића 

(Замислите, Да ли ми верујете, 

Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне 

паче исповести, Здравица, Плави зец 

и друге песме)  

3. Браћа Грим: Бајке (три бајке по 

избор у) 

 4. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга 

Чарапа 

 

 Књижевни појмови: 

 –лирска песма, химна, епска песма, 

народна бајка, роман, 

–поређење, персонификација (на 
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нивоу препознавања),  

–опис, дијалог, приповедање, епски 

јунак, драмска радња 

  разликује врсте (и подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

  одреди основне граматичке категорије именица, 

придева и глагола; 

  примењује основна правописна правила;  

  јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, поштујући одговарајућу 

интонацију и логички акценат, паузе, брзину и темпо 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија 

- 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 имена 

(суфикси: - ов, -ев, -ин; -ски, -чки, -

шки).269 

- Речца не уз именице и придеве. 

- Наводници (у управном говору, 

насловима дела, називима школа). 

- Сугласник ј (између самогласника 

и-о и о-и). Скраћенице (мерне 

јединице за масу, дужину, време и 

запремину течности). 
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–  чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

 изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

 изводи драмске текстове; 

 јасно и разговетно изговори 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 догађајима 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. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Краћи и дужи текстови – књижевни и 

некњижевни, као и нелинеарни 

текстови. Причање о догађајима 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 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; 
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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 и сл. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 3. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

КЊИЖЕВНОС 

ОСНОВНИ 

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. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, 

загонетке, брзалице);  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и 

односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту; 1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 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 

СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту;  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући 

се на текст. 
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ЈЕЗИК 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГРАМАТИКА 

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. одређује 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. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);  

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). 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

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. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације 

и текста/контекста у којем су употребљени. 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГОВОРНА КУЛТУРА  

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења 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 распоређујући основну информацију и додатне информације;  

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. 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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, рођендан), позивницу (за рођенданску 

прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије). 
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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 навођењу туђих речи; правилно пише 

присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, 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 прилагођава 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);  

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, 

презиме, име родитеља, година рођења, 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 распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и 

пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагођава 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. 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ВЕШТИНА ЧИТАЊАИ РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

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 
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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. одређује 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 између ликова и ситуација из 

текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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; одређује след догађаја у тексту;  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између 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. одређује 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 (предвиђа даљи ток 

радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, 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 
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примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене 

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 догађају);  

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 предвиђену 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 догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. 

објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у 

односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о 

догађајима из текста). 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву; 

 естетичка компетенција; 

 комуникација 

 одговоран однос према околини; 

 одговоран однос према здрављу; 

 рад са подацима и информацијама; 
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 решавање проблема; 

 сарадња; 

 

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. Ученике треба навикавати да опишу доживљај прочитаних књижевних дела и изнесу мишљење о њима. Читање захтева време, 

истрајност и посвећеност, а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање књижевноуметничких 

текстова и у разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер ученици треба да имају суд о поступцима и особинама ликова, 

као и о различитим догађајима у тексту. Посебно је важно што књижевност код ученика интензивно развија емпатију, тиме што од 

читалаца тражи да се ставе на место другога и да разумеју најразличитије особине и поступке ликова. 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 – лирска и епска 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 репрезентативна дела за децу из светске књижевности (Оскар Вајлд: Себични џин, Ијан 

Макјуен: Реч-две о Питеру, Јохана Шпири: Хајди (одломак). 

 Домаћа лектира обухвата значајна поетска и прозна дела дечје књижевности (Браћа Грим: Бајке (три бајке по избору), Бранко Ћопић: 

Доживљаји Мачка Тоше, избор из поезије Душана Радовића. 

Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту ученика. 
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Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се пружа могућност да изабере да ли ће на часовима обрађивати:  

• Ла Фонтенову басну Цврчак и мрав или Езопову басну Корњача и зец;  

• Шта је највеће Мирослава Антића или Луцкасту песму Ф. Г. Лорке;  

• Свакога дана или Шта је отац Драгана Лукића;  

• Какве је боје поток Григора Витеза или Вожња Десанке Максимовић;  

• Љутито мече Бранислава Црнчевића или Аждаја своме чеду тепа Љубивоја Ршумовића.  

Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. Програмом се подстиче упознавање ученика са значајним 

личностима српског језика, књижевности, науке и културе (Свети Сава, Милева Ајнштајн, Михајло Пупин). 

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 аргументују их примерима из текста. 

 Поређење као стилску фигуру ученик овог узраста треба првенствено да уочи, а потом и да разуме његову улогу у тексту. Ученици 

усвајају основне облике казивања (форме приповедања) тумачећи текстове из школске и домаће лектире. Ученик треба да разликује 

опис од приповедања у књижевном делу и уочи дијалог у песми, причи и драмском тексту.  

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 – извођење 

драмског текста, драмска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и коментарисање драматизованих 

одломака). 

Развијање књижевних појмова код ученика не подразумева учење дефиниција, већ именовање и описно образлагање појма; уочавање 

улоге одређеног појма у књижевноуметничком тексту. 
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Важно је нагласити да ученици треба да читају оригиналне текстове аутора, а не оне који су из разних разлога и на различите начине 

прекрајани и мењани претходних деценија, као што је то био случај са бајком „Себични џин” Оскара Вајлда. Ова бајка завршава се 

смрћу џина у дубокој старости, уз хришћанске мотиве који су битни за разумевање и самог краја и дела у целини. 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајди, Баш- -Челик и друге народне и ауторске бајке) могу послужити за ком- 

паративну анализу и уочавање разлике између књижевности и филма, чиме ученици могу доћи до закључка о природи два медија и 

развијати своју медијску писменост. 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 казују изабране 

текстове. Такође, у наставу треба увести разноврсне стваралачке активности којима се врши систематизација обрађених садржаја (игре 

асоцијација, креативне слагалице, интерактивни задаци и квизови).  

ЈЕЗИК  

У настави језика ученици овладавају писаним и усменим стандардним српским језиком. Програм је усмерен на усвајање основних 

граматичких правила и њихову адекватну примену у писаној и говорној комуникацији. 

Граматика 

У програму су наведени само нови садржаји из граматике, али се подразумева да се градиво повезује са садржајима обрађеним у првом 

и другом разреду. 

Основна знања из морфологије проширују се у вези са именицама, придевима и глаголима, а уводи се нова врста речи: заменице (само 

личне). Две нове именичке подврсте, градивне и збирне именице, треба увести тек пошто се понове властите и заједничке именице. 

Нову подврсту придева – градивне и присвојне треба увести тек пошто се понове описни придеви. Важно је да ученици повежу 

градивне именице као основу за извођење градивних придева, а да не мешају ове две врсте речи. Кад су у питању присвојни придеви, 

градиво из граматике треба што више повезивати са правописом. Да би се одредио род и број придева, треба поновити род и број 
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именица и указати ученицима на слагање придева са именицом у роду и броју, без увођења нових термина. Увођење личних заменица 

подразумева само основне облике и њихово повезивање са глаголским лицем, односно бројем, што ће представљати основу за 

уочавање слагања субјекта и предиката у наредном разреду. 

Врсте речи уочавати најпре на изолованим примерима (у основном облику), а затим увежбавати и у оквиру реченице. 

Наставу граматике треба повезивати са наставом књижевности тако што књижевни текстови из Читанке могу послужити за граматичку 

анализу и послужити као пример употребе врста речи у реченици и различитих врста реченица по облику и значењу. Водити рачуна о 

томе да примери буду једноставни за анализу. Учитељ може и прилагодити 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.  

Писање вишечланих географских назива потребно је повезати са наставом природе и друштва – завичајном географијом. 

Пожељно је направити корелацију са наставом математике у вези са писањем скраћеница за мерне јединице. Пошто се градиво из 

математике проширује великим бројем јединица мере, требало би, на овом нивоу, скренути пажњу на њихово писање само латиничким 

писмом. 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. 

 Усмено изражавање ученика треба развијати у разговору у којем их учитељ усмерава да јасно, прецизно и разговетно изговарају 

реченице, поштујући интонацију и правилно акцентовање у реченицама. У вођеном разговору о књижевном или неуметничком тексту 

или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, постављају питања, износе своја мишљења и ставове. Ученици се охрабрују да 
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обликују усмену поруку у којој ће изнети информације на примерима из свакодневног живота. Учитељ треба да ствара прилике и 

подстиче ученике да говоре, износе информације, своја мишљења, осећања итд. 

 У трећем разреду требало би подстицати ученике да препричавају, причају и описују и на сажет и на опширан начин како усмено, тако 

и писмено.  

Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и усмерено. Потребно је усмеравати ученике како да одаберу чињенице, како да 

одвоје главно од споредног и мање битног и како да следе хронолошки ток садржаја. Tребало би водити рачуна о томе да се 

препричавају само они садржаји који испуњавају програмске захтеве и који су ученицима претходно протумачени/анализирани, 

предочени, објашњени. 

 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, догађаја и замишљеног садржаја (из света дечије маште). Најчешће се почиње са причањем 

доживљаја, па потом догађаја. Потребно је указати ученицима да занимљиво причање треба да буде динамично, као и да могу 

слободније да износе личне доживљаје, ставове, да буду маштовити и оригинални, да се емоционално и сликовито изражавају.  

Описивање – треба оспособљавати ученике да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату 

предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Ученици би требало да локализују оно што описују (временски, просторно, 

узрочно), да одаберу битна својства (однос спољашњег и условно унутрашњег) и да изнесу лични став/однос према датој појавности. 

Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно књижевноуметничког), потребно је 

стално усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти текстова која обилују описним елементима (опис предмета, ентеријера, 

биљака и животиња, књижевних ликова, пејзажа и сл.), јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне 

вештине у језичком испољавању. 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. 
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 Извештавањем се на јасан, објективан и сажет начин говори о неком догађају. На овом узрасту је потребно само указати ученицима на 

основне одлике овог облика изражавања: на тачност преношења података, на аутентично презентовање чињеница, на једноставност, на 

одсуство личног коментара, субјективног доживљаја и имагинарног. Није потребно задати ученицима да напишу извештај, већ би их 

требало подстицати да сажето усмено известе о себи (нпр. о обављеном задатку код куће) у виду одговора на питања која ће учитељ 

поставити. На овај начин ће ученици вежбати да буду економични и прецизни приликом изражавања. 

Варирање језичког израза односи се на специфичан одабир и комбинацију језичких средстава. Помоћу књижевних и некњижевних 

текстова ученицима би требало указати на различите могућности употребе речи, синтагми и реченица у формалним/неформалним 

језичким ситуацијамa, 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. 

Током наставе језичке културе требало би оспособити ученике да правилно попуне различите једноставне обрасце; на пример, образац 

за учлањивање у библиотеку или у спортски клуб, писање позивнице за рођендан и слично. 

На овом узрасту реализују се различите програмске вежбе (правописне, језичке, лексичко-семантичке и говорне вежбе). 

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 савлађивање само једног правописног правила из 

једне правописне области. Приликом савлађивања правописних на- чела погодне могу бити следеће правописне вежбе: диктат, 

аутодиктат, вежбе допуњавања и избора правилног облика речи. 

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке вежбе, на пример, разговор са књижевним ликом, 

затим ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор код лекара и слично. Могу се одабрати 

и проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, промена реда речи у реченици, промена дужине реченице и слично. 
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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. Развијању смисла за 

прецизно изражавање и разумевање значења речи и израза доприносе различите вежбе, на пример: навести речи који припадају 

различитим тематским скуповима; речи супротног значења али исте врсте и истог рода и броја; промена граматичког лица у тексту; 

основно и пренесено значење речи и друго. 

Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност због чега би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. 

Говорне вежбе су у функцији изграђивања доброг језичког укуса, елоквентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту 

најпогодније могу бити следеће говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог текста 

и слично. 

 

Начинпримене и праћењеисхода и образовнихстандарда: 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде усмерено на добијање информација о 

обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено током наставе језичке културе у свакодневној 

формалној и неформалној комуникацији.  

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 
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напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.  

Корелацијасадругимпредметима: 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Грађанско васпитање 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Грађанско васпитање 

Литератураза (наставнике и ученике):  

Читанка за 3. разред У свету речи- Наташа Станковић Шошо и Маја Костић; 

 Граматика за 3. разред Дар речи- Јелена Срдић; 

Радна свеска за српски језик за 3. Разред - Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо; 

Методика наставе српског језика 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА (3. разред) 

ЦИЉ наставе и 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 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. БРОЈЕВИ ДО 1000 
51 76 127 

2. ГЕОМЕТРИЈА 
15 21 36 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
6 11 17 

Укупно: 72 108 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 БРОЈЕВИ Бројеви прве хиљаде. 



 

287 

 

 прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и 

прикаже их на бројевној правој 

 одреди десетице и стотине најближе датом броју 

 изврши рачунске операције сабирања и одузимања, 

писмено и усмено (до 1000) 

 процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом 

 израчуна вредност бројевног израза са највише три 

рачунске операције 

 реши једначину са једном рачунском операцијом 

 одреди и запише скуп решења неједначине са 

сабирањем и одузимањем 

 реши проблемски задатак користећи бројевни израз 

или једначину 

 уочи и речима опише правило за настајање 

бројевног низа 

 чита и користи податке представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и сликовни 

дијаграм) 

прочита број записан римским цифрама и напише дати 

број римским цифрама (до 1000) 

 подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и 

провери резултат 

 изврши четири основне рачунске операције, 

писмено и усмено (до 1000) 

 реши проблемски задатак користећи бројевни израз 

или једначину 

 уочи делове целине и запише разломке облика 

n

m
 

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  .  

Упоређивање разломака са једнаким 

имениоцима.  

Децимални запис броја са једном 

децималом. 
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 упореди разломке облика 
n

m
 са једнаким 

имениоцима 

 црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и 

квадрат 

 именује елементе угла 

 разликује врсте углова  

 именује елементе правоугаоника, квадрата, троугла 

и круга 

 разликује врсте троуглова 

 опише особине правоугаоника и квадрата 

 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, 

применом обрасца 

 конструише троугао и круг 

 преслика геометријску фигуру у квадратној или 

тачкастој мрежи на основу задатог упутства 

 користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

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. 

 резултат мерења дужине запише децималним бројем 

са једном децималом 

 чита, упореди и претвара јединице за 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 

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. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  3. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

БРОЈЕВИ ДО 

1000 

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 полуправој 

1МА.1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и 

одузимања у овиру 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 хиљаде 

1MA.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак — (n < 10) и препозна 

његов nграфички приказ  

1 MA.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

СРЕДЊИ 

НИВО 

1MA.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, 

најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем  

1MA.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју   

1MA.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције   

1MA.2.1.5. уме да решава једначине 

1MA.2.3.1. уме да препозна разломак — (b < 10, a < b) када је графички  b приказан 

на  фигури подељеној на b делова  1MA.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине 

и обрнуто, упоређује разломке облика — (n <10) n 
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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 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак — b(b 

< 10, a < b) 1МА.3.3.2. зна да израчуна део — (b < 10, a < b) неке целине и користи 

то у задацимаb 

ГЕОМЕТРИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1MA.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два 

геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност) 

1MA.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1MA.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при 

чему је дата мерна јединица 

СРЕДЊИ 

НИВО 

1MA.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

1MA.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  

1 MA.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су 

подаци дати у истим мерним јединицама 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1 MA.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним ситуацијама   
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1MA.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине 

течности (l, dl, мl) 1MA.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 

1 MA.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у сложенијим ситуацијама   

1MA.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 

претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуациј ама  

1MA.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање   

1MA.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање  

1МА.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, месец, 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 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 
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- сарадња; 

Начин остваривања програма: 

Бројеви 

У трећем разреду наставља се развој појма броја, бројевног низа и поступака рачунања у оквиру блока бројева до 1.000. Исходи ове 

теме се углавном остварују спирално, тако да се исходи који су остварени у оквиру блока бројева до 100 проширују на блок бројева до 

1.000. Бројеви се представљају визуелно и разложени на стотине, десетице и јединице. Касније се бројеви представљају као збирови 

вишеструких декадних јединица (234 = 200 + 30 + 4). Визуелизација бројева и места броја у бројевном низу помаже разумевању 

декадног бројевног система. Посебно, проблеми уочавања и описивање речима правила за настајање бројевног низа подстичу 

развијање математичко логичког мишљења. 

Упознају се усмени и писмени поступци сабирања и одузимања у блоку бројева до 1.000 као и множења једноцифреним бројевима и 

бројем 10 и дељења бројевима прве десетице. Појам дељивости се сада проширује и уводи се појам остатка при дељењу. Ученици се 

подстичу да дођу до закључка који су бројеви дељиви са 2, 5 и 10. Усмени поступци рачунања упознати су у претходним разредима те 

је потребно обновити ове поступке у оквиру блока бројева до 100 пре проширене примене у оквиру блока бројева до 1.000. 

Усмени поступци рачунања осим у писаној форми, увежбавају се усменим рачунањем (без записивања) у циљу практичне примене у 

реалним ситуацијама везаним за рачунање са новцем и др. Након усвајања усменог поступка рачунања уводе се писмени поступци 

рачунања који се изводе: записивањем бројева у форми збира вишеструких декадних јединица, коришћењем таблица месних вредности 

и скраћено, са потписивањем. Облици писменог рачунања се упознају наведеним редоследом у циљу разумевања поступка писменог 

рачунања. Потребно је одвојити довољно времена за увежбавање технике рачунања, како би ученици стекли сигурност и спретност при 

усменом и писменом рачунању. Ученике треба упућивати на коришћење едукативних софтвера и апликација за увежбавање основних 

рачунских операција.  
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Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуацијама је контекст за утврђивање и проширивање знања о својствима 

рачунских операција и примени аритметичких правила као олакшици у рачунању. Зависност резултата од промене компоненти 

операција, као важна особина, обрађује се кроз примере у циљу стицања функционалних знања. Симболички запис аритметичких 

правила се не ради у трећем разреду.  

Ученике треба навикавати да, пре израчунавања, процењују вредности бројевних израза. То је вештина која им помаже да уоче да су 

направили грешку приликом рачунања и има примену у свакодневном животу (нпр. процена рачуна у продавници, процена потребне 

количине материјала и слично). Процењивање вредности израза заснива се на познавању својстава аритметичких операција и 

зависности резултата од промена компоненти операција. 

Посебна пажња се поклања вези операција и зависности резултата од промена компоненти као основе за решавање једначина и 

неједначина. Решавају се једначине облика a + x = b, a – x = b, x – a = b, a ● x = b на основу веза операција сабирања и одузимања и 

множења и дељења. Подстиче се навика провере решења и анализа „логичности” решења с обзиром на контекст проблема. Решавају се 

неједначине облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a < b, x – a > b. Бирати примере неједначина код којих је лако сагледати скуп решења 

(погађањем или коришћењем табела). Увести начин записивања решења уз коришћење симбола ∈, { и }. 

Визуелизација бројева и својстава аритметичких операција на бројевној правој или као површи одговарајућих димензија припрема је за 

геометријско решавање аритметичких проблема. Овакве активности доприносе развоју способности математичког моделовања, 

примене математике у решавању проблема из реалних животних ситуација или других предметних области. У том смислу, решавање 

текстуалних задатака није значајно само као контекст за увежбавање техника рачунања већ и за уважавање значаја математичких знања 

у свакодневним животним ситуацијама. Поред текстуалне форме задавања задатака, потребно је код ученика развијати способност 

уочавања проблема анализом ситуације задате 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 између познатих и непознатих компоненти. Бирање задатака у складу са 
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принципом поступности оснажиће ученике у решавању проблема у којима је критичан корак формирање математичког записа (израза 

или једначине) на основу проблемске ситуације. Усмено и писмено образлагање поступка решавања задатка помаже ученицима у 

развијању способности математичко логичког резоновања и математичке комуникације. 

Даље се развија појам разломка, увођењем разломака облика , (m ≤ n ≤ 10). У оквиру бављења разломцима ученици анализирају и 

креирају визуелне представе разломака и упоређују разломке са истим имениоцем. Бољем разумевању појма разломка доприносе 

практичне активности деобе и спајања, лепљења и сечења погодног дидактичког материјала. 

Уводи се децимални запис броја у контексту мерења дужине, при чему се бирају искључиво случајеви где је резултат децимални број 

са једном децималом 

 Скуп римских цифара се проширује цифрама D и M чиме се омогућава записивање бројева до 1.000 римским цифрама. Пре увођења 

нових цифара потребно је обновити римске цифре из претходног разреда и концепт записивања и читања бројева записаних римским 

цифрама. Увођењем ове две цифре, заокружује се целина и ученици ће, када упознају бројеве веће од 1.000, бити у стању да користе 

римске цифре и за записивање година. 

 

Геометрија 

У трећем разреду наставља се упознавање геометријских фигура у равни и њихових својстава, развој перцепције простора и 

просторног резоновања. Бављење геометријским садржајима у трећем разреду ослања се на до тада већ уведене појмове. 

Анализирају се и цртежом представљају узајамни положаји правих: паралелне праве и праве које се секу. Паралелне праве ученици 

цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника. 
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Посматрањем модела углова уочава се да угао образују две полуправе са заједничком почетном тачком. Анализирањем већ упознатих 

геометријских фигура ученици уочавају различите углове. Уводе се термини теме и крак, као и одговарајуће ознаке везане за угао (A, 

Aa, <bAa, <BAC) . Увођење појма правог угла започиње анализирањем односа између хоризонталних и вертикалних положаја објеката 

у окружењу, посматрањем правоугаоника и квадратне мреже. Нормални положај правих уводи се преко појма правог угла. Прав угао, 

односно нормалне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника. 

Кружница се уводи као затворена крива линија чије су све тачке једнако удаљене од једне тачке – центра кружнице. Круг се описује 

као равна фигура ограничена кружницом. Уводе се термини центар, полупречник и пречник, као и одговарајуће ознаке за центар и 

полупречник. Ученици кружницу/круг конструишу шестаром и увиђају да су круг и кружница одређени центром и полупречником. 

Ученици су у претходним разредима класификовали и цртали геометријске фигуре (троугао, квадрат, правоугаоник). У трећем разреду 

анализирају се основна својства упознатих геометријских фигура (број страница, дужина страница, подударност и паралелност 

страница, врсте углова) и групишу у односу на уочена својства. Упознаје се класификација врста троуглова према дужинама страница. 

Цртају се квадрат и правоугаоник и конструише троугао када су познате дужине свих страница. Ученици се подстичу да откривају 

формуле. Обим геометријских фигура (троугла, квадрата, правоугаоника) се одређује са и без формула. Пресликавају се једноставне 

геометријске фигуре на квадратној мрежи или тачкастој мрежи симетрично у односу на дату праву, померањем у одређеном смеру за 

дату дужину или на основу задатог визуелног упутства. Активности које подстичу развој геометријског мишљења су: посматрање, 

прављење модела, цртање, склапање и растављање делова фигуре. Ове активности помажу ученицима да уоче својства фигура и 

просторне односе. Код конструкција и цртања је важно подстицати прецизност. 
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Мерење и мере 

У оквиру ове теме упознају се стандардне мерне јединице за мерење масе (kg, g, t), времена (деценија, век, секунд), дужине (mm, km) и 

запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). За усвајање основних знања о мерама и јединицама мере потребно је користити очигледна 

средства и давати ученицима да процењују и мере различите предмете из окружења. Важно је да ученици овладају претварањем 

мерних јединица из већих у мање и обрнуто, као и претварањем вишеименованих у једноименоване и обрнуто. Ученици се упознају са 

концептом мерења површине геометријских фигура без увођења стандардних једница за мерење површине. Са ученицима се решавају 

једноставнији проблеми у којима је потребно поплочати одређену површину различитим задатим геометријским фигурама 

(правоугаоник, квадрат и троугао). Задаци у реалном контексту основа су за бављење овим садржајима. 

Вишеименовани бројеви као резултат мерења дужине пружају контекст за увођење децималног записа броја, при чему се раде само 

случајеви записа са једним децималним местом. Полази се од сазнања да је дециметар десети део метра и да се зато може записати да 

је 1 dm = 0,1 m. 

 

Опште напомене 

Приликом увођења нових појмова важан је избор модела. За увођење појма хиљаде пожељно је коришћење модела коцке димензије 10 

х 10 х 10. За анализирања својстава геометријских фигура важан је избор погодних модела на којима је лакше уочити својства. На 

пример, жичани модели геометријских фигура погодни су при обради појма обима фигуре док су за уводна разматрања појма 

површине прикладнији модели фигура од картона.  

Промене у свим сферама живота увелико су условљене употребом информационих технологија. Савремене наставне методе укључују 

и употребу различитих софтверских апликација. Ученике треба упознати са употребом калкулатора ради провере тачности рачуна. 

Наставник ученике може упућивати на различите апликативне софтвере и бесплатне едукативне игре на мобилним телефонима, 
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таблетима и рачунарима. Употреба ИКТ-а доприноси развијању општих међупредметних компетенција као што су рад са подацима, 

дигитална компетенција, решавање проблема и др. На пример, у областима Геометрија и Мерење и мере за развијање основних 

геометријских концепата и њихову употребу у реалном контексту ученици могу користити Геогебру (цртање троугла, праве кроз две 

тачке, кружнице), Гугл Мапе (улице које се секу или су паралелне, растојања између објеката, полупречник и пречник кружног тока) и 

сл. Ученике треба упућивати на апликације које развијају логичко-комбинаторно размишљање. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа 

на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 

и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Природа и друштво 

Литератураза (наставнике и ученике): 

Уџбеник Математика 4 (1. , 2., 3. И 4. део) - Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић, 

Методика наставе математике; 

 



 

298 

 

У свом раду наставници користе разне Приручникез а математику; 

Разноврсни садржаји са интернета; 

 Вежбанке, 

Збирке задатака 



 

299 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО  

ЦИЉ наставе и учења Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. ПРИРОДА, ДРУШТВО, ЧОВЕК 
23 10 33 

2. ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
7 3 10 

3. ПРОШЛОСТ 
4 2 6 

4. КРЕТАЊЕ 
8 4 12 

5. МАТЕРИЈАЛИ 
6 5 11 

УКУПНО 
48 24 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- идентификује облике рељефа и површинских вода у 
ПРИРОДА, 

ЧОВЕК, 

Облици рељефа: узвишења (подножје, 

стране, обронци, врх), равнице и 
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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 међу 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; 

 -очита вредности температуре воде, ваздуха и тела 

помоћу термометра; 

 -прикаже везе међу 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;  

 

ДРУШТВО 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 међузависност.  

Село и град, њихова повезаност, 

зависност и међуусловљеност. 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 хлађењу 

ваздуха (промена температуре, запремина 

и кретање ваздуха).  

Мерење температуре воде, ваздуха и тела. 

Услови за живот, ланац исхране и 

међусобни утицаји у животним 

заједницама:   

• Копнене животне заједнице: шуме, 

ливаде и пашњаци;    

• Водене животне заједнице: баре, језера и 
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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). 

- 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 

догађаја из прошлости; 

 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

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). 

-прикупи и представи податке о прошлости породице и 

краја; 
ПРОШЛОСТ 

Историјски извори (материјални, писани 

и усмени).  Садашњост, прошлост, 

будућност: догађаји, људи и промене у 



 

302 

 

мом крају. 

Породична прошлост (преци и потомци) и 

знаменити људи краја.  

Начин живота данас и у прошлости – 

занимања, одевање, исхрана, дечије игре. 

-повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним 

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;   

КРЕТАЊЕ 

Кретање тела по путањи (правилинијско и 

криволинијско). 

Утицај јачине деловања на пређено 

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 као 

информација. 

Заштита од буке. 

-разликује повратне и неповратне промене материјала; 

-уочи сличности и разлике међу течностима тече, 

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;  

МАТЕРИЈАЛИ 

Промене материјала: повратне (истезање, 

савијање, ширење/скупљање; испаравање, 

кондензовање, топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, рђање).   

Сличности и разлике међу течностима 

(вода, уље, детерџент за прање судова, 

мед, млеко, сок од лимуна).  

Вода и друге течности као растварачи. 

Зависност брзине растварања од 



 

303 

 

– сарађује 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. 

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, 

грађевински блокови, термос боца).  

Значај рециклаже. Разврставање отпада од 

пластике, стакла, папира, метала.  

Рационална потрошња.  

Међусобни утицај човека и окружења 

(начин на који човек мења окружење), 

утицај на здравље и живот кроз правила 

понашања који доприносе одрживом 

развоју. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 3. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 

ДРУШТВО 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 1 

ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

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 
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основне мере заштите  

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта према условима живота и живим бићима у њима 

СРЕДЊИ 

НИВО 

1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских в ода у свом 

месту и у околини 

1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природногеографских фактора - рељефа, вода, 

климе и делатности људи 

1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним 

групама  

1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу 

њима  

1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно 

допуњују 

1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним 

примерима 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, 

стране света, адреса, карактеристични објекти   

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца  

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија 

и век  1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  

1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља,  облике рељефа и површинских вода   

1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 

значењу картографских знакова   

ПРОШЛОСТ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота не кад и сад 

КРЕТАЊЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

СРЕДЊИ 

НИВО 

1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге 

и облика тела   

МАТЕРИЈАЛИ 
ОСНОВНИ 

НИВО 

1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 

материјала 1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа,  

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност   

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу   

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед 

механичког утицај а и деловања воде и ваздух 
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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 одређују 

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 којима не настају други материјали 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у 

природи  1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

компетенција за учење; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

дигитална компетенција. 

 

 

 



 

307 

 

Начин остваривања програма: 

При остваривању циља и предметних исхода Природе и друштва мора се имати у виду 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 постиже се кроз непосредну истраживачку активност 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  

– навођење, показивање, објашњавање примера из природног и друштвеног окружења;  

– 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.  

Потребно је приликом тумачења исхода учења и препоручених садржаја у трећем разреду стално имати у виду да се садржаји и 

одговарајући примери истражују и проналазе у оквиру краја у коме ученици живе. Крај, простор проучавања природних и друштвених 

појава и процеса, је територијална целина која се поклапа са границом општине. Општински центар је насеље у коме становници свих 

осталих насеља унутар граница општине остварују своје животне потребе као што су здравство, образовање, трговина, саобраћај, 

финансије, запослење, забава, итд. Унутар краја постоје природни, друштвени, економски, културни и историјски садржаји који су 

утицали на успостављање односа и веза између њега и његових житеља. На основу територијалног обухвата краја можемо закључити 

да је задовољен и принцип упознавања простора од ближег (познатог) ка даљем (мање познатом) простору. 

Традиционално до сада се за овај територијални ниво користио појам завичај. Проблем употребе појма завичаја произилази из 

непостојања јасних просторних и временских критеријума за његово издвајање. Најопштије, завичај се одређује као „место са ближом 

околином где се неко родио и где је одрастао”. Из тога даље произилази да је завичај више субјективна категорија која почива на 

емоцијама. 
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Тема Природа, човек, друштво бави се узајамним дејством природних и друштвених фактора у окружењу. У том смислу креће се од 

облика рељефа и површинских вода у крају. Ови појмови су познати ученицима из претходних разреда, али се сада изучавају у ширем 

простору, уз додавање нових сегмената који се односе на елементе узвишења (подножје, стране, обронци, врх) и одређивање десне и 

леве обале текућих вода у циљу оријентације у простору. Кроз исходе учења и препоручене садржаје јасно је видљива потреба 

разматрања утицаја географских фактора на начин живота људи (људи су се насељавали тамо где су имали повољне географске услове, 

плодно земљиште и воду, правили су утврђења на узвишењима и сл.). Специфичност краја чине и групе људи који у њему живе 

(становници и народи краја). У том смислу наставља се разматрање дуализма права и обавеза, али сада становника краја, уз 

упознавање обичаја других народа у крају, а све у циљу хармоничног суживота. Разматрања започета у другом разреду кроз типологију 

насеља (село, град), сада се настављају разматрањем повезаности села и града, њихове зависности и међуусловљености кроз различите 

послове којима се баве становници у насељима краја. Ово представља и основу за прво груписање сличних послова (којима се 

задовољавају животне потребе људи у крају) у делатности (пољопривреда, образовање, здравство и сл.). У контексту поменутих 

делатности уводи се и појам саобраћаја и његове улоге у превозу путника и терета, односно преносу информација. И даље се ради на 

оспособљавање ученика за безбедно учешће у саобраћају (на саобраћајницама у крају).  

Садржаји о својствима воде проширују се на различита агрегатна стања ове течности, као и на упознавање ученика са процесом који 

обједињује сва три стања воде – кружењем воде у природи. Разматрају се и промене које настају при загревању и хлађењу још једног 

елемента неживе природе – ваздуха. У том смислу, путем једноставних практичних активности ученици уочавају да се ваздух на 

топлоти шири, а на хладноћи сабија (промена запремине), што у природи доводи до кретања ваздуха, односно ветра. 

Услови за живот (сунце, вода, ваздух и земљиште) сада се уводе у новом контексту, као специфични услови за живот у животним 

заједницама (копненим и воденим). Уводи се појам ланац исхране као основни однос међу живим бићима у животним заједницама, 

ослањајући се на сазнања из другог разреда о подели животиња према начину исхране. Посебну пажњу треба дати животним 

заједницама специфичним за крај у коме ученици живе, као и њиховој заштити. 
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Садржаји о човеку, односно о људском телу сада се односе на уобичајене заразне болести деце (грип, заразна жутица, варичеле) које се 

лако шире у колективу, као и болести које преносе животиње (крпељи, вашке). Акценат је на упознавању ученика са основним мерама 

заштите против ових болести и одговорном односу према сопственом здрављу и здрављу људи из окружења (на пример, не треба 

долазити у школу уколико смо болесни ради сопственог здравља и очувања здравља осталих ученика и запослених у школи). 

Тема Оријентација у простору и времену односи се на оспособљавање ученика за оријентацију у простору и надовезује са на начине 

оријентисања из прва два разреда (оријентација у насељу помоћу карактеристичних објеката и адресе). У трећем разреду уводи се 

оријентација помоћу главних страна света. Акценат је на оспособљавању ученика да одреде стране света помоћу компаса, Сунца и 

оријентира из природе/окружења (маховине, годови на пању, цркве и сл.) у складу са оним што је доступно у окружењу у коме ученик 

живи. Препоручљиво је да ученици спознају простор непосредним посматрањем, шетњом по насељу и околини или кретањем 

превозним средствима, односно да се ови исходи учења и настави садржаји реализују у ванучионичком окружењу.  

У трећем разреду започиње процес картографског описмењавања. Оспособљавање ученика да разумеју информације приказане на 

географској карти засновано је на три изазова које је потребно превазићи: 

– однос величине простора на карти у односу на величину реалног простора – на географској карти приказ реалног простора је 

вишеструко умањен;  

– перспектива из које су приказани објекти на географској карти (,,птичија перспектива”);  

– овладавање новим ,,језиком” кроз разумевање значења боја и симбола помоћу којих су приказани реални географски објекти на 

карти.  

Да би лакше разумели како се објекти приказују на карти, препоручљиво је помоћу једноставних активности показати шта је умањено 

приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” перспективе. Потреба за умањењем површина које се преносе на папир је блиска 

ученицима, јер на цртежима на којима приказују, на пример, природу у јесен умањују природне величине (бића, предмете...) до 
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величине формата папира. У том смислу, а у складу и са оним што се ради на Математици, учитељ може планирати умањено 

приказивање предмета правилних облика из непосредног окружења ученика у размери 1:10 (на пример, школска клупа је димензија 

120 х 60 cm, када је умањимо 10 пута, ученици у свескама цртају правоугаоник димензија 12 х 6 cm). На сличан начин, али на папиру 

већег формата може се представити план учионице. Препоручљиво је за ове активности изабрати такве предмете које ученици могу 

посматрати ,,одозго” како би стекли увид, на пример, зашто школска клупа на умањеном приказу учионице има изглед правоугаоника, 

резач у облику ваљка има изглед круга и сл. На сличан начин може се израдити макета насеља а затим је ученици могу посматрати (и 

фотографисати) из ,,птичије перспективе” како би уочили како из ваздуха изгледа то насеље, а затим се та фотографија може лако 

,,превести” у скицу плана тог насеља. Уколико постоје техничке могућности, за приказивање познатог окружења из различитих 

перспектива (реални, фотографски приказ, картографски приказ) може послужити апликација Google Maps.  

Прва карта са којом се ученици сусрећу је план насеља у коме они живе. Креће се од оспособљавања ученика да пронађу улицу или 

објекат на плану насеља, опишу пут којим се може стићи од једне до друге тачке помоћу плана насеља, што ће у будућности довести 

до крајњег циља – оријентисања помоћу плана насеља тако да се дође од једне до друге локације у насељу.  

Након плана насеља, ученици су спремни да разумеју апстрактнији приказ (често потпуно непознатог) простора, односно 

општегеографску карту. У трећем разреду креће се од посматрања краја у коме ученик живи на географској карти Србије. Дакле, 

полазиште је простор који је ученицима познат, па они могу да успоставе везу између опаженог окружења и његовог графичког 

приказа на географској карти. Оспособљавање ученика да разумеју географски карту подразумева сусрет ученика са трећим изазовом – 

значењем картографских боја (облици рељефа и површинске воде) и картографских знакова. Није потребно оптерећивати ученике 

учењем напамет изгледа и значења картографских знакова, већ је препоручљиво користити легенду у функцији трагања за њиховим 

значењем. Методички приступ географској карти треба да се креће у правцу третирања карте као извора информација, а не да карта 

буде место на коме ученици само показују задате географске појмове. У том смислу се ученику може задати, на пример, да помоћу 

географске карте одреди положај свога краја у Србији у односу на главни град Републике Србије. Када ученик наводи шта све може да 
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сазна о одређеном простору посматрајући географску карту тог простора и легенду која се на њој налази, треба га подстицати да у том 

приказу користе и знања о странама света.  

Увођење временских одредница надовезује се на оне које су већ уведене у прва два разреда и проширује се новим одредницама – 

деценија и век. Као и у претходним разредима, нове временске јединице уводе се тако да се мањом (већ познатом) мерном јединицом 

објашњава већа (нова) мерна јединица. Ученике треба стављати у ситуацију да користе наведене временске одреднице (посебно 

годину, деценију и век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости. 

Тема Прошлост започиње у трећем разреду увођењем историјских извора као основних извора сазнања о прошлости. У том смислу, 

увођење поделе историјских извора (материјални, писани и усмени) није само себи циљ, већ указује на различите изворе информација 

о прошлим временима. Ученици упознају историјске изворе и истражују теме из породичне и прошлости краја за које су 

заинтересовани. Када је реч о породичној прошлости, продукт истраживања може да буде приказ породичног стабла, уз увођење 

значења појмова преци и потомци. У том смислу, ученик користећи породично стабло описује ближе чланове породице из ,,угла” 

предака и потомака (Мој деда је предак мог тате. Тата је дедин потомак. Ја сам татин, мамин, бабин, дедин потомак). Прошлост краја 

се истражује у односу на специфичности краја у коме ученици живе, на значајне догађаје за становнике тог краја (о којима често 

сведоче и споменици), и знамените људе који су рођени или живели у том крају. Истражују се ученицима блиске и релевантне теме из 

свакодневног живота (на пример, занимања људи у крају, одевање, исхрана, дечије игре) уз стално поређење начина живота у 

прошлости и садашњости (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. 

Податке прикупљене малим историјским истраживањима ученик може да представи на неки од начина које одабере (усмено, помоћу 

ленте времена, породичног стабла, презентације, постера...).  

Тема Кретање представља сегмент о коме ученици имају богато искуство, а задатак наставника је да та несистематизована, искуствена 

знања буду структурисана и освешћена и да омогуће ученику боље спознавање света који их окружује. Ученици препознају и наводе 
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примере за различите облике кретања тела према њиховој путањи – праволинијско и криволинијско. Истраживање утицаја јачине 

деловања на пређено растојање тела природно се реализује кроз практичну активност (експеримент). Утицај јачине деловања разматра 

се кроз удаљеност коју тела прелазе (као и у другом разреду), при чему је пожељно укључити не само процену растојања, већ и њено 

прецизно мерење уз коришћење мерних јединица за дужину које су уведене у математици у другом разреду. Уводи се и падање као 

специфичан начин кретања тела условљен дејством Земљине теже, чему се приступа феноменолошки, без улажења у детаљнија 

објашњења. Посебну пажњу потребно је обратити на испитивање утицаја облика тела на брзину падања практичним проверавањем 

брзине падања два тела који имају све исте карактеристике (материјал, маса), осим облика (на пример, згужван и исправљен папир). 

Још један аспект кретања представљају садржаји о светлости и звуку. Светлост се изучава из два аспекта: извори светлости (природни 

и вештачки) и сенка (облик и величина сенке). Ученици треба да разликују природне и вештачке изворе светлости, као и да путем 

практичне активности уоче повезаност промене величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости (природног или 

вештачког). Такође, ученици се упознају са различитим изворима чијим покретањем (треперењем) настаје звук – треперење затегнуте 

жице, гласних жица; различити звуци у природи (звук инсеката, фијукање ветра и сл.). Звукови се истражују из два аспекта – 

информативног (на основу звука знамо од кога/чега потиче и оријентишемо се на основу те информације) и безбедносног (звуци који 

упозоравају, заштита од буке). Пожељно је организовати практичне активности (огледе) којима се доказује да се јачина звука мења са 

променом удаљености од извора звука, што је посебно важно из безбедносних разлога.  

Исходи учења и садржаји који се односе на промене материјала фокусирани су на уочавање повратних (истезање, савијање, 

ширење/скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћавање) и неповратних (сагоревање, рђање) промена материјала. 

Наведене промене не треба учити напамет већ подстаћи ученике да их уоче у свакодневном животу и/или помоћу огледа. Разликовање 

неповратних од повратних промена материјала своди се на настајање или ненастајање материјала који имају другачија својства након 

механичког или топлотног деловања.  
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У прва два разреда једина течност која је изучавана била је вода. Сада се уводи први општији појам – течност. Приликом практичног 

истраживања користе се течности које су безбедне за ученика и лако доступне (вода, уље, детерџент за прање судова, мед, млеко, сок 

од лимуна). У овом смислу, у фокусу је уочавање сличности и разлика између воде и других течности (тече, променљивост облика; 

провидност, боја, густина). Посебно се истражује својство течности као растварача. Путем експеримента испитује се зависност брзине 

растварања од уситњености материјала, температуре течности и мешања. Ову активност најлакше је урадити на примеру воде.  

Топлотна проводљивост материјала представља нови аспект изучавања материјала. На примеру свакодневних активности и 

претходних искустава, ученици класификују и бирају материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају одређеној 

употреби (металне шерпе за кување, дрвене клупе за седење у парку и сл.). У овом смислу, разматра се и ваздух као топлотни изолатор 

у природи и свакодневном животу (крзно и перје животиња; слојевито облачење, вунене рукавице, грађевински блокови, термос-боца).  

Исходи учења и садржаји о материјалима завршавају се упознавањем ученика са значајем рециклаже, као и потребом разврставања 

отпада од пластике, стакла, папира и метала. У складу са овим, повезана је и проблематика рационалне потрошње материјала и 

предмета која подразумева подстицање ученика да дају предност употреби: производа који се вишеструко користе у односу на 

производе за једнократну употребу, као и рециклираних и производа који могу да се рециклирају. Проблематика одрживог развоја 

приметна је и кроз указивање на међусобне утицаје човека и окружења кад год је то могуће и актуелно у конкретним условима у 

којима се реализује настава. 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. 

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, вођење белешки и закључивање. Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се реализују на 

основу упутства – индивидуално, у пару или групи, усложњава се кроз повезивање резултата огледа/експеримента са објашњењем или 



 

315 

 

закључком. Значајно је радити на оспособљавању ученика да јасно презентује резултате својих истраживања на начин који је примерен 

проблему који се истражује и интересовању ученика (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/или цртежом 

и др.). 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања образовно-васпитне праксе. Резултате 

целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању своје 

образовно-васпитне праксе.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. 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. 

Корелацијасадругимпредметима: 

Српски језик, 

 Ликовна култура, 

 Музичка култура, 

 Грађанско васпитање, 

Физичко васпитање 
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Литература за (наставнике и ученике): 

Шикл Ерски, Андријана и Мунитлак, Марина: Природа и друштво- уџбеник за трећи разред основне школе Београд. Логос  

Шикл Ерски, Андријана и Мунитлак, Марина: Природа и друштво-радна свеска за трећи разред основне школе Београд. Логос  

Географскка карта Републике србије; 

Збирке задатака; 

Енциклопедија о флори и фауни; 

Методика наставе Природе и друштва; 

Разноврсни садржаји са интернета; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (3.разред) 

ЦИЉ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно- 

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Осталиоблици Укупно 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Реализује се на свим часовима 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 42 66 108 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА Реализује се на свим часовима 

Укупно 42 66 108 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

– примени једноставнe, двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  

     ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ  
Основни садржаји Вежбе за развој снаге са 

и без реквизита.  
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- 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 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 вређа; 

- 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 

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. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  

СПОРТ 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

Техника трчања. Истрајно трчање.  

Скок удаљ згрчном техником. 

 Бацање лоптице из залета.  

Скок увис прекорачном техником 

 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације.   

Прескоци и скокови.   

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и 

вежбе променама висова и упора.  

Вежбе равнотеже на шведској клупи и 

ниској греди. 

Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарн

их игара 

Између четири ватре   

Мини-рукомет.  

Футсал – „мали фудбал“. 
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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 туђа постигнућа у вежбању. 

Плес и 

ритимика 

Вежбе са вијачом.   

Вежбе са лоптом.  

Народно коло „Савила се бела лоза 

винова“.  

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

Пливање Прилагођавање на водену средину и 

основна обука пливања. 

 
Полигони Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

Култура 

вежбања и 

играња 

Основна правила: Између четири ватре, 

Минирукомета 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. 

Здравствен

о 

васпитање  

Моје срце – пулс.  

Дисање и вежбање. 

Хигијена простора за вежбање.  
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Међуп

редмет

не 

компет

енције 

које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења наставног предмета: 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

Начин остваривања програма: 

Наставне области: 

 

1. 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), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима треба примењивати диференциране облике рада, 

дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења 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.  

Значај воћа и поврћа у исхрани.  

Значај воде за организам и вежбање. 

Поступање у случају повреде. 
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Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге:  

– без и са реквизитима, 

 – на справама и уз помоћ справа.  

2. Развој покретљивости:  

– без и са реквизитима,  

– уз коришћење справа.  

3. Развој издржљивости:  

– трчање,  

– елементарне игре,  

– вежбање уз музику, 

 – плес.  

4. Развој координације:  

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима.  

5. Развој брзине:  

– вежбе изводити максималном брзином из различитих почетних положаја на одређени знак  

– старт из различитих положаја;  

– трчање са убрзањем;  

– штафетне игре 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање. 

 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
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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 40 m са стартом из различитих почетних положаја, 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 у даљ: усвајање вежбе у целини.  

Скок увис прекорачном техником;  

Обучавање технике врши се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

2. Спортска гимнастика  

1. Вежбе на тлу: 

Основни садржаји  

– 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 леђима уз помоћ,  

– припремне вежбе за вагу претклоном и заножењем,  

– припремне вежбе за став на шакама. 

Проширени садржаји:  

– комбинације две и више савладаних вежби.  

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

2. Прескок  
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– специфичне припремне вежбе:  

Основни садржаји  

– 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).  

Проширени програм:  

– мали козлић, разношка.  

Одељењско такмичење: суножни одскок и доскок на повишену површину. 

3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора (одређене вежбе се могу реализовати и на другим погодним справама, уколико су 

безбедне) 

Основни садржаји  

– вратило или двовисински разбој 

 – прилагодити висину: наскок у вис предњи, померања улево и удесно; њих у вису предњем,  

– наскок у упор предњи на различитим справама; померања у упору, 

 – дочелно вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима уз косу површину до упора предњег активног,  

– паралелни разбој: упор, њих, предњихом упор разножно пред рукама,  

– дохватни кругови: суножним одривом вис узнето (кроз згиб – уз помоћ), спуст напред до суножног става (кроз згиб, уз помоћ).  

Проширени садржаји: 

 – одривом једне ноге узмак до упора предњег и сп. зањихом саскок. 

4. Вежбе равнотеже: шведска клупа и ниска греда  

Основни садржаји 

 – лицем према клупи  
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– греди бочно: залети одразом једне ноге наскок у став на другој нози, слободном заножити,  

– различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем, различити 

начини ходања уназад, 

– скок суножним одскоком, суножни 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.  

Проширени садржаји:  

– са шведског сандука кораком на високу греду, ходање корацима у складу са способностима ученика; саскок пруженим телом на 

високо наслагане струњаче (све уз надзор и помоћ наставника). 

3. Oснове тимских и спортских игара 

3.1. Између четири ватре  

Предвежбе 

 – Гађање лоптом у циљ (део зида, медицинка, шведски сандук, клупа итд.) једном руком; Рука је у висини рамена или главе. 

 – Хватање лопте обема рукама у наручје, на груди. Игра уз примену правила Основи тактике: 

 – Кретање играча у пољу. 

 – Пребацивање лопте (највише два пребацивања).  

– Гађање (у ноге, избор играча који се гађа, правац гађања у односу на положај саиграча и играча који се гађа...). 

3.2. Мини-рукомет  

– Додавање лопте једном руком у месту и кретању. 

 – Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и кретању.  

– Вођење лопте левом и десном руком (у месту и кретању).  

– Шутирање из места и кретања – бочни и чеони шут.  

– Тактика – игра „човек на човека”.  
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3.3. Футсал – „мали фудбал”  

– Додавање лопте у месту унутрашњим делом стопала. 

 – Примање лопте унутрашњим делом стопала.  

– Додавање и примање лопте у кретању унутрашњим делом стопала (дупли пас).  

– Шут унутрашњим делом стопала.  

– Игра на два гола. 

4. Плес и ритмика  

– Вежбе са вијачом: њихање вијаче у бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) напред–назад, кружење, отворити вијачу у 

предручењу, два суножна поскока са међупоскоком, два суножна поскока без међупоскока са окретањем вијаче напред. Зауставити 

вијачу у предручењу и наставити четири поскока са ноге на ногу. Поновити вежбе са окретањем вијаче уназад. 

– Вежбе са лоптом Кружење са лоптом у чеоној и бочној равни са обе 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 „Савила се бела лоза винова”.  

– Народно коло из краја у коме се школа налази.  

5. Полигони 

Полигони се примењују након неколико обрађених тематских целина (наставних тема или области) и састављају се од усвојених вежби 

у складу са условима за извођење наставе. 
 

2. 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. 
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 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, Футсала, игре Између четири ватре. 

 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 туђих ствари, справа и реквизита које користе.  

Упућивати ученике да информишу родитеље о вежбању на наставним и ваннаставним активностима.  

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 међусобне разлике.  

Здравствено васпитање 

Моје срце – пулс 

На начин прилагођен ученику објаснити повезаност интензитета вежбања и вредности пулса. Мерење пулса на вратној артерији.  

Дисање и вежбање  

Објаснити ученицима значај правилног дисања током вежбања (пешачења, трчања, вежби снаге...).  Мерење фреквенције дисања (мери 

се удах и издах током једног минута) приликом вежбања различитог интензитета.  

Значај воћа и поврћа у исхрани  

Указивати ученицима на значај редовног конзумирања воћа и поврћа ради нормалног функционисања организма и обезбеђивања 

неопходних хранљивих материја за вежбање (витамини и минерали, угљени хидрати...).  

Значај воде за организам и вежбање  

Истицање значаја воде у структури и функционисању организма. Упознати ученике са важношћу уношења воде пре, током и након 

вежбања.  

Поступање у случају повреде  

Препознавање основних врста повреда (посекотина, одеротина, ударац...) и указивање на важност правовременог обавештавања 

наставника, родитеља и других одраслих у случају повреде. 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник подједнако, 

континуирано прати и вреднује: 

– ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у Физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

- вежбање у адекватној спортској опреми; 

- активно учествовање на часовима Физичког и здравственог васпитања; 

- вежбање и играње у слободно време; 

– приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без реквизита; 

– постигнућа у моторичким вештинама; 

– индивидуални напредак ученика. 

          Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно 

је узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, 

приликом вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности 

као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе прати се и вреднује: 

– познавање основних правила елементарних и спортских игара, основних здравствено-хигијенских правила вежбања и 

здраве исхране; 

– учешће у ваннаставним активностима. 

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, врши се на основу посебног ангажовања у 

настави. 
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 Праћење, вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог индивидуалног напретка. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 

Музичка култура, 

Природа и друштво 

Литератураза (наставнике и ученике): 

Методика наставе физичког васпитања; 

Приручници о физичком и здравственом васпитању, 

Различити интернет садржаји 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА (3.РАЗРЕД)  

ЦИЉ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични 

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Осталиоблици Укупно 

1. МАТЕРИЈАЛИ 21 7 28 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 17 7 24 

3. КОМПОЗИЦИЈА 4 8 12 

4. ПРОСТОР 6 2 8 

УКУПНО 48 24 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

–  поштује инструкције за припремање, коришћење, 

одржавање и одлагање материјала и прибора;  

– повеже уметничко занимање и уметнички занат са 

МАТЕРИЈАЛИ Својства материјала.  

Својства материјала за ликовно 

обликовање – тврдоћа, еластичност, 
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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; 

 – 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 уређењу простора у школи, 

код куће или у окружењу;  

– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити. 

 

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. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ Говор тела. Поглед, израз лица, држање 

тела, гест и кретање, однос вербалне и 

невербалне комуникације.  

 

Тумачење визуелних информација. 

Визуелне карактеристике биљака и 

животиња, знаци, симболи, униформе, 

заставе, ношње... Пејзаж, портрет, 

аутопортрет.  

 

Слика, текст, звук. Кратки анимирани 

филмови, рекламе, билборди... Лепо 
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писање – плакат, позивнице, честитке... 

КОМПОЗИЦИЈА Композиција. Дводимензионалне и 

тродимензионалне композиције, 

организација композиције, равнотежа. 

Орнамент. Традиционална и савремена 

употреба орнамената, симетрија. 

ПРОСТОР 
Облици у простору. Непокретни објекти у 

отвореном и затвореном простору 

(споменици, уметничка дела, 

експонати...). Композиција у простору – 

поставка изложбе, уређење просторије, 

уређење школе, уређење 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. 

 

Међупредметнекомпетенцијекојесемогуразвитипреконаведенихисхода и садржаја у оквиру плананаставе и 

учењанаставногпредмета: 

- компетенцијазаучење; 

- естетичкакомпетенција; 

- комуникација; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 



 

332 

 

- предузимљивост и оријентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- дигиталнакомпетенција. 

Начин остваривања програма: 

МАТЕРИЈАЛИ  

Материјали, прибор, технике и савремена технологија су средства која се користе у процесу визуелног описмењавања. Наставник 

кратко објашњава и показује како се припремају, користе, чисте, одлажу или преносе и пружа друге неопходне информације. Одабрани 

садржаји ове целине интегришу се са садржајима других целина. 

Својства материјала Ученици треба да добију само кључне информације о својствима материјала које користе. Ако користе 

употребљену амбалажу, материјале или објекте које су пронашли у природи потребно је да их, уз помоћ укућана, припреме пре 

доношења на час (прање, термичка обрада, дезинфиковање асепсолом, алкохолом... у зависности од материјала). У току године 

самостално припремају лепак или масу за обликовање од материјала који се користе у домаћинству (кукурузно брашно, кукурузни 

штирак, сода бикарбона, сирће, млеко, со, шећер...). Водене боје могу да направе од истрошених фломастера. Рецепти се могу пронаћи 

на интернету, наставник бира оне који одговарају узрасту ученика. Важно је и да сви ученици до краја првог циклуса развију навику да 

заједно распремају и чисте простор по завршетку рада.  

Имајући у виду да се технологија материјала развија великом брзином, наставник може да информише ученике о неким иновативним 

материјалима које користе дизајнери одеће, амбалаже, намештаја... На пример, материјал који се прави од папира и пластике (Paptic), 

материјал који се прави од рециклиране одеће (варијанта материјала Karta-Pack)... Тродимензионално (3D) штампање и паметни 

материјали могу да се помену у следећем разреду. 
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Подела боја на основне (примарне) и изведене (секундарне) односи се на пигментне боје за сликање. Ученици треба да знају да 

мешањем две основне боје у односу 1:1 неће увек добити тон који су очекивали, јер се материјал различитих произвођача разликује. 

Било би добро да истражују мешање боја тако што ће размењивати прибор/материјал. Није потребно да меморишу називе боја, јер 

школске боје или немају називе или се називи разликују од једног до другог произвођача. Међутим, када почну да користе белу боју 

наставник треба да их мотивише да експериментишу. На пример, може да пита: „Како бисте описали ове две боје?”, показујући 

цинобер и кармин црвену. Затим, да тражи да помешају обе боје са белом и упореде тонове које су добили. Даље ученици сами 

истражују. Боје трећег реда (терцијерне) се објашњавају у четвртом разреду. Примарне и секундарне боје се повезују са природним и 

вештачким облицима, емоцијама, утисцима, простором... Наставник објашњава текстуру на најједноставнији начин (изглед површине 

материјала), иако објашњење неће бити потпуно. Важније је да се ученици не збуне и да искуствено истражују текстуру. Истражује се 

стварна (физичка) текстура материјала, која има изражене тактилне квалитете, а наставник планира више разноврсних задатака. На 

пример, ученици могу да компонују лепећи на картон лишће, комадиће чипке, текстил, канап, рафију..., да обложе рад алуминијумском 

фолијом за домаћинство, пажљиво трљајући тупим врхом оловке или прстима. Уколико немају фолију, могу да премажу рад белом 

бојом како би се фокусирали само на текстуру. Када вајају у меком материјалу треба да креирају текстуре плански (глачањем, 

урезивањем, утискивањем...). Наставник указује на то да понекад физичка текстура највише утиче на утисак о делу, нарочито када је 

реч о скулптури и дизајну ентеријера (показати примере). Визуелна текстура се још увек не објашњава, али се истражује искуствено – 

ученици могу да цртају текстуре разноврсним линијама, да осликају папир (разливањем боје, прскањем, дувањем кроз сламчицу...), да 

користе технике колаж, фротаж, гратаж, суминагаши или ебру.  

Технике 

На основу сопствене процене наставник у трећем или четвртом разреду објашњава да су акварел боја и папир материјали за ликовно 

обликовање, а акварел техника начин на који се тај материјал обликује. Ученици могу да испробају сликање акварел бојом на сувом 

папиру и сликање на влажном папиру. Уобичајено уче гваш технике (влажни нанос, полусуви нанос, испирање, гребање...) пре него 
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што почну да користе темпере, али то није правило. У штампање графика се уводе прављењем импровизованих матрица. 

Најједноставнија се припрема на употребљеној стиропор (полистирен) тацни за паковање хране. На полеђини тацне цртеж се лако 

урезује фломастерима, а боја се наноси широком четком или комадићем чврстог картона. Осим оловкама и четкицама било би добро да 

цртају и импровизованим прибором (згужваним папиром/кесом/фолијом, гранчицама, боровим иглицама...), јер то помаже да 

„ослободе руку” и да боље организују композицију. Скулптуре могу да обликују од папира, картона, лако савитљиве жице, тканине, 

комбиновањем разноврсних материјала... Затим, од меких материјала: глинамола, школске глине, полимерне глине која се не пече 

(„FIMO AIR”), „магичне глине” (пенаста глина са гранулама стиропора, кинетичка глина, „Mad Mattr”...) или масе коју су сами 

направили. Треба имати у виду следеће. Неке масе се споро суше, па је тешко пренети рад од школе до куће без оштећења. Боље је да 

не користе пластелин, јер има врста које се уопште не суше, као и миришљавих које садрже алергене. Неке масе не прљају руке и 

радну површину. Скулптуре се обликују белом масом или масом у боји природних материјала, а која може и да се „патинира” бојом.  

Наставник може да покаже и корисне технике које нису кључне за достизање исхода. На пример, може да демонстрира како се од 

мараме или комада платна обликује торба/завежљај савијањем и везивањем („фурошики” техника), како се од омота за бомбоне 

обликују торбе, футроле..., како се плете прстима, како се обликују корпе од папира, како се савијају оригами фигуре, како се пакују 

поклони, како се савијају украсне машне, како се праве лампиони, како се праве/декоришу сенила... Ученици могу да вежбају те 

технике и код куће, али је важно да на часу осмисле или договоре намену тих радова (украс за собу, украс за учионицу/ школу, лични 

предмет, поклон за некога, радови за школски продајни сајам...).  

Ученици упознају неколико уметничких заната које наставник бира у складу са темама и задацима које је планирао, локалном 

традицијом или интересовањима ученика. Одабрани садржаји се интегришу са одговарајућим садржајима овог и других програма. 

Учење може да се реализује у одабраном етнографском музеју. Уколико наставник планира радионицу или пројекат који укључује 

прављење уметничких рукотворина у школи препорука је да се користи материјал за рециклажу.  
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Уметничка рециклажа је важна тема. Наставник може да покаже примере уметничких пројеката у нашој земљи, као што су: „Убаци 

лименку доврши скулптуру”, скулптура „Ђубровиште са Великог ратног острва” (Београд), „Еко-мрав” (Суботица), „Птица робот” 

(Бор, Београд)... и примере уметничких дела направљених од предмета за рециклажу (на пример, унети у претраживач називе 

уметничких група: „FigJamStudio”, „Skeleton Sea” или „Guerra de la Paz” и имена уметника: Aurora Robson, Subodh Gupta, Moaffak 

Makhoul или Sean E. Avery). 

Школе које имају средстава и планирају набавку дигиталне технологије треба да имају у виду и ону која одговара настави Ликовне 

културе. На пример, мултимедијална лабораторија „i-Theatre” произвођача „Edutech” погодна је за интегрисану наставу Српског језика 

и Ликовне културе у првом циклусу. Дигиталне табле за цртање произвођача „Wacom”, као и ајпед таблети (iPadPro) подржавају 

стваралачки рад. Интерактивна школска табла „SMART Board” са пројектором (на пример, серија 7000) има вишеструку намену 

(проучавање ликовног језика, компоновање, лоцирање уметничких дела...). У школама које имају савремену опрему и средства, 

ученици треба да уче о заштити здравља и правилној употреби уређаја, као и о значају сарадње са школама које немају такве услове. У 

школама које не могу да набаве одговарајућу опрему и средства, ученици могу да користе помагала која се једноставно праве. На 

пример, када се настава одржава у учионицама опште намене које немају одговарајуће столове ученици могу да направе од картона 

стони „штафелај” (унети у претраживач: „DIY cardboard easel”). „Светлосне столове” као што је, на пример, APH Light Box наставници 

могу да направе у сарадњи са родитељима (унети у претраживач: „DIY lighttabletutorials”).  

Све одабране садржаје је потребно повезати са причом о томе како се развијају креативне идеје, односно шта све може подстаћи 

(мотивисати) визуелне уметнике (и ученике) да стварају. Како би се освестио процес развијања идеја, наставник може да зада 

ученицима једноставну вежбу – да три пута преобликују исти троугао тако да креирају три различита сложена облика из маште. Вежба 

може да се понови са другим обликом, мрљом или шаром. Ученици треба да знају и то да савремена технологија утиче на начин 

изражавања визуелних уметника. Наставник може да покаже један очигледан пример (унети у претраживач име графичког дизајнера: 

Canion Shijirbat или Шижирбат – финал).  
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СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

Циљ учења предложених садржаја је оспособљавање ученика за правилну, учтиву, добронамерну, ефектну и ефикасну комуникацију. 

Говор тела  

Предложене вежбе су фокусиране на невербално изражавање мимиком и телом. Наставник објашњава да се и без говора, лицем и 

телом, може пренети порука, испричати прича или насликати слика. Као пример може да послужи инсерт наступа мађарске трупе 

„Attraction” (унети у претраживач: Attraction Shadow Theatre Group). Уколико ученици до трећег разреда нису вежбали пантомиму 

треба да почну од читања израза лица и изражавања емоција. Затим, да тумаче и изражавају поруке које шаљемо неким општепознатим 

(у нашој култури) гестом или држањем тела (стани, крени, приђи, слажем се, нећу, извини и сл.) и неке једноставне радње (чисти 

метлом, свира...). Ученици који су то већ радили вежбају невербално исказивање неке ситуације (на пример, сусрет два пријатеља, 

пробирљиви купац и сл.). Важно је да сви ученици буду укључени да би се ослободили треме и несметано развијали креативност, 

заједништво и међусобно уважавање. Ако је потребно, ученици могу да погледају и неки смешан снимак (на пример, унети у 

претраживач: Mr. Bean's Holiday Dance Scene). Наставник повезује одабране вежбе са одговарајућим садржајима овог и других 

програма (имајући у виду да се програмски циљеви и методика разликују). На пример, може да формира тимове и подели задужења – 

док неки чланови тима глуме или рецитују, други их прате покретима, мимиком или „специјалним ефектима” (осветљавају глумце, 

померају делове сценографије, формирају облик рукама или телима, производе звучне ефекте...).  

Тумачење визуелних информација 

Тумачење визуелних информација је континуирана активност која се не планира као посебан час, већ као део задатака. Предложени 

садржаји се односе на тумачење слика независно од додатних информација као што су звук, текст и др. Сваки пут када ученицима 

покаже неку слику, наставник поставља питање: „Шта ово значи?”, како би се навикли да размишљају о садржају. Наставник прво 

указује на то да неки облици, боје, шаре и текстура у природи саопштавају неку поруку (показати примере). На пример, тамно сиви 
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облаци најављују кишу, тамнија и храпавија кора дрвета указује на север, рогови јелена супарнику указују на његову снагу, када се 

осећа угрожено једна врста гусенице (Hemeroplanes triptolemus) заузима положај у коме личи на отровну змију. Нека бића 

комуницирају само визуелно. На пример, карипска гребенска лигња (Sepioteuthis sepioidea) „разговара” тако што мења боје и шаре. 

Визуелни знаци у природи омогућавају живим бићима да преживе. Визуелни језик који користе људи је најсложенији – слике 

користимо и да бисмо нешто продали, забавили друге, изазвали одређене емоције, помогли угроженима, навели друге да размишљају о 

важним темама... Наставник показује познате знаке које ученици виђају у окружењу, а затим и оне који се често виђају на амбалажама 

и производима и разговара са ученицима о томе зашто је важно да разумеју те слике. Затим се разговора о сложенијим знацима и 

симболима (заставе, грбови, амблеми). Садржаји из хералдике се усклађују са узрастом ученика. На пример, наставник може да покаже 

заставе из целог света и да тражи од ученика да процене (без пребројавања) која боја се највише користи на заставама, затим, која 

комбинација боја се најчешће користи, које заставе су сличне, које заставе су сличне нашој, које заставе се битно разликују од 

осталих... Потребно је да размишљају и о томе како се споразумевамо одећом. Ко и зашто носи униформу, ко дизајнира униформе? 

Затим, шта је народна ношња, у којим приликама се некада носила, да ли се још увек носи и када, како изгледају ношње њиховог 

краја... Наставник одређује количину информација о ношњама у зависности од броја етничких група у општини (део може да се 

планира за следећи разред). Уметничка дела се и даље користе као мотивација за стваралачки рад, али су појачани захтеви који се 

односе на доживљај и тумачење садржаја. На пример, наставник може да покаже репродукцију слике „Шетња. Дама са сунцобраном” 

Клода Монеа, да пита ученике шта је приказано, шта мисле да се дешавало пре тренутка који је приказан, а шта после, ученици могу да 

напишу или да насликају причу према овом делу (или неком другом). Наставник показује неколико значајних дела српске уметности, 

бирајући она чији садржај је усклађен са сазнајним способностима и предзнањима ученика. Листа музеја се може наћи на адреси: 

http://muzejirade.com. 

Слика, текст, звук Предложени садржаји омогућавају медијско описмењавање. Препорука је да се почне од мултимедијалних садржаја, 

који су сложенији, али су ближи искуству ученика. Наставник може да укаже на то да рекламе на телевизији и на интернету, билборди, 

брендирана аутобуска стајалишта, кратки анимирани филмови... најчешће нису намењени деци или нису увек добронамерни. Међутим, 
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превише разговора о негативним странама савремене медијске културе може бити контрапродуктивно или без икаквог ефекта, па је 

боље да се фокус помери на позитивне аспекте. На пример, наставник може да прикаже снимак „Waka Waka”, флешмоб који се одржао 

у Холандији с циљем да се прикупи помоћ за Кенију. Затим, да тражи од ученика да се распитају коме је најпотребнија помоћ у 

њиховој општини, у каквој акцији би могли да учествују да би помогли... Већина квалитетних кратких анимираних филмова не 

одговара узрасту ученика, али поједини могу послужити као увод у васпитне теме (на пример, Пиксаров „For The Birds” или серија 

„Minuscule” или „Tuurngait”, дипломски рад студената из Арла). Када је реч о маркетингу, као пример могу да послуже рекламе „The 

Power Of Teamwork”, белгијске компаније „Линија” (De Lijn), билборд који рекламира млеко произвођача „Anando” (у Индији), а у 

нашој земљи билборд који рекламира Манчмелоу, агенције „Ovation BBDO”. Савремени билборди и рекламни панои могу да буду и 

корисни свим грађанима. У нашој земљи је развијен систем паметних клупа и аутобуских стајалишта која се напајају соларном 

енергијом и имају више функција („PETROSOLAR”), а тим научника из Перуа развија билборде који пречишћавају ваздух у 

градовима. Ученици треба да разговарају о порукама, оригиналности и доживљају приказаних примера. Наставник указује на то да 

визуелни уметници креирају мултимедијалне садржаје тимски. Није предвиђено да ученици уче о фазама продукције у првом циклусу, 

важније је да развијају креативност тако што ће се трудити да дизајнирају карактере (осмисле изглед и особине јунака). Најлакше је да 

нацртају јунака у боји (јунак може да буде фантастично биће, човек, животиња, биљка, предмет...). Наставник може да помогне 

питањима: Како се зове? Како се креће? Шта је на твом јунаку посебно, по чему се истиче? Да ли је добар или лош? Шта воли да једе? 

(ученици записују најважније особине на маргини поред цртежа). Јунак се затим смешта у неку причу или рекламу.  

Плакат је мање сложена форма оглашавања и ученици могу да га раде више пута у току године, уколико постоји потреба. Основна 

карактеристика плаката је да садржи саопштење за јавност на већем формату папира, а школски плакати могу да садрже само интерна 

обавештења (на пример, обавештење о школској забави), образовне садржаје (на пример, азбуку/абецеду) или васпитне (на пример, 

правила понашања). Наставник и ученици се договарају шта ће саопштити, да ли ће плакат садржати само текст или текст и слику, да 

ли ће се реализовати као одељенски рад (један плакат) или рад више тимова (више плаката), која техника/технике ће се користити и на 

ком формату (уобичајени формат за школу је 100 x 70 cm, али то није правило). Ученицима не треба постављати превише захтева 
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везаних за ликовно-графичко обликовање плаката (захтеви ће се постепено повећавати у старијим разредима). Лепо писање се 

примењује на часу када се раде плакати, честитке, позивнице... Сви ученици могу да дизајнирају слова свог имена, било којом 

техником. Заинтересовани ученици могу да вежбају код куће калиграфско писање једног или неколико слова договореног словолика 

(фонта), на формату А4, А5 или А6, користећи фломастере широког равног врха.  

 

КОМПОЗИЦИЈА  

У овој целини су груписани садржаји везани за организацију композиције. 

Композиција 

Ученици треба да знају да је ликовна композиција целина коју је створио уметник и да се делови композиције називају ликовни 

елементи (ученици су упознати са обликом, линијом, бојом и текстуром). Уколико сами затраже додатна објашњења, наставник пружа 

најједноставнија. На пример, текстура листа није ликовни елемент, јер лист није створио уметник, већ природа. Али, ако осушени лист 

залепимо на ликовни рад, његова текстура ће постати део композиције (ликовни елемент). Наставник не објашњава врсте композиција 

и принципе компоновања, али разговара са ученицима о уметничким делима и ученичким радовима (који елементи су слични, а који 

потпуно различити, шта се највише истиче, шта се понавља...). Током године прати како ученик напредује, да ли увек распоређује 

елементе на исти начин, да ли црта мање фигуре и оставља превише празног простора на папиру, да ли су фигуре у предњем и задњем 

плану истих димензија... Наставник не исправља ученике и не објашњава однос простора и композиције, перспективу, скраћења, 

димензије и планове, већ прилагођава задатке и активности како би подстакао напредовање свих ученика. На пример, може да зада 

ученицима да заједно или у тимовима цртају на већем формату папира или кредама у боји у школском дворишту. Сликање 

аутопортрета, градског и сеоског пејзажа, цртање четком и бојом (без употребе оловке) на различитим форматима папира, 

компоновање само бојом, распоређивање разноврсних облика колаж техником... помаже да ученици боље организују елементе. 
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Равнотежа се објашњава као баланс, на примерима из свакодневног живота (клацкалица, стајање на једној нози...), а ученици проналазе 

тежиште тела искуствено, док обликују или конструишу тродимензионалне радове. Организација композиције се примењује у свим 

задацима и повезује се са осталим садржајима овог програма. 

Орнамент  

У току године наставник планира најмање два задатка. Један задатак је везан за наслеђе – ученици на мањем формату папира прецизно 

цртају орнамент за вез, чипку, филигран, ћилим, чарапе, прекривач... Могу да користе милиметарски папир или папир на квадратиће, 

лењир, шестар, паус папир, јер треба да воде рачуна о томе да шара буде симетрична. Пре него што осмисле орнамент, потребно је да 

одреде за који предмет/објекат је намењен. Орнаменте могу да раде и када обликују празничне украсе. Овај задатак/задаци се 

интегришу са садржајима других програма. Други задатак је дизајн орнамента за било који предмет који користе (патике, мајица, 

обележивач за књиге, шнала за косу, шоља...), а на који могу да пренесу нацрт одговарајућим перманентним маркерима (уз помоћ 

старијих). Или, могу да дизајнирају предмет/објекат који је украшен орнаментом (орман, столица, камион, воз, капут, торба, саксија...) 

било којом техником коју сами одаберу. Као подстицај наставник може да покаже фотографије, на пример, аутомобила украшених 

орнаментима (унети у претраживач: „vochol”). Други задатак се везује за развијање креативних идеја.  

ПРОСТОР 

Предложени садржаји су везани за истраживање и обликовање простора.  

Облици у простору  

Ученици треба да разговарају о отвореном и затвореном простору у којем су изложена уметничка дела, колико је значајно да прилаз 

уметничком делу буде уређен, да дело буде осветљено на одговарајући начин, да буде постављено на одговарајуће место, да буде 

заштићено ако је потребно... Било би добро да наставник припреми фотографије различитих простора (плажа, њива, воћњак, шума, 

депонија, градски трг, улица, парк, пијаца, учионица...) и слику познатог споменика (изрезану по контурној линији), да тражи од 
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ученика да „поставе” споменик у сваки од тих простора и процене како се мења утисак о споменику у зависности од окружења. Исто 

може да се уради са уметничким сликама и музејским експонатима. Наставник подстиче ученике да на креативан и ефектан начин 

изложе своје радове. Може да покаже један пример (качење штипаљкама или излагање на спојеним картонским кутијама у виду 

„тотема” или формирање „фриза”...), ученици се надовезују предлозима.  

 

Наставник бира примере, задатке и активности везане за оптичке илузије (планирајући део и за следећи разред). На пример, добри 

примери симетрије су Ешерови радови (унети у претраживач: www.mcescher.com/gallery/symmetry/), за вежбе опажања добри примери 

су (одабрани) радови Олега Шупљака (Oleg Shuplyak), за илузије на фасадама зграда и у ентеријеру очигледан пример су радови 

Леандра Ерлиха (Leandro Erlich), а већи избор се може наћи на интернету (унети у претраживач: „optical illusions”). Оп-арт на равној 

подлози ствара илузије кретања и илузије испупчених и удубљених објеката. Наставник указује и на то да у свету, а и у нашој земљи 

постоје музеји илузија. Ученици могу да раде једноставне оптичке илузије (на пример, оп-арт вртешке) или да раде сложени школски 

пројекат: да обликују сценски простор користећи ЛЕД траке, фолије, огледала, декор изрезан од лепенке... Идеје за сценски дизајн се 

могу пронаћи на интернету (на пример, унети у претраживач: Alice in Wonderland scenic design). 

Кретање 

Приказивање покрета и кретања је садржај који се реализује током целе године у оквиру различитих задатака и активности. 

Аналитичко посматрање покрета и кретања се у најмањој мери вежба на примерима уметничких дела и то само на очигледним и 

једноставним. На пример, наставник може да покаже неколико пејзажа Саве Шумановића, а да ученици уоче да ли неке од приказаних 

облика покреће ветар, затим, дело „Под јабуком” (Гружанка са дететом), Ђорђа Крстића, на којој треба да уоче и протумаче покрете 

мајке и детета... Вежбе опажања су делотворније када ученици свесно обраћају пажњу на покрете и начин кретања у простору у коме 

се налазе. Наставник их упућује да и ван наставе посматрају кретање (како се њишу гране, како ветар покреће суво лишће на тлу, како 

пада киша... ). У првом циклусу ученици углавном компонују на основу памћења покрета и кретања, али напредни ученици могу да 
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раде и по природи (моделу). Ученици могу да креирају кинетичке скулптуре (уколико то нису радили у претходном разреду). Када 

раде перформанс, могу да користе провидну фолију или старе чаршаве и ЛЕД батеријске лампе (одабрати најнижу цену) стварајући 

композиције светла и сенке (наставник снима перформанс). 

Начинп римене и праћење исхода и образовних стандарда: 

На почетку сваког задатка/активности наставник кратко информише ученике шта ће учити и зашто то уче. То је нарочито важно зато 

што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке и активности, па се може десити да ученици не обрате пажњу на процес учења и 

стварања. По завршетку рада излажу се сви радови како би ученици могли да пореде решења и уче једни од других. Самопроцена 

радова је вербална или писана. Наставник тражи од ученика да усмено опишу свој рад или да напишу нешто о свом раду. Уколико 

наставник процени да су ученици спремни, може да користи прилагођену методу 3, 2, 1. У интегрисаној настави ученици на листићу 

пишу: 3 ствари које сам научио/научила на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио/научила и 1 ствар која ми није јасна или 

питање које бих поставио/поставила. Када се ученици ликовно изражавају, могу да напишу: 3 ствари о којима сам 

размишљао/размишљала током рада; 2 ствари које ми се свиђају на мом раду и 1 ствар коју бих променио/променила или бих 

урадио/урадила другачије. На листићу се уписује име, презиме и назив рада (може и датум), а листић се лепи на полеђину рада или се 

чува у блоку. Ученици не треба да наводе више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када им ништа није јасно или сматрају да је 

рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученике да идентификују најважнији пропуст и 

да се фокусирају на његово уклањање. Листићи за самопроцену дају наставнику потпунију слику о напредовању ученика. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

 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...); 
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 однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да 

сарађује; уважава туђу 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, догађаје, феномене, идеје, дела...); 

 оригиналност (оригиналан је у односу на туђе 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. Наставник може да прилагођава методу у складу са типом активности/ задатка или да 

осмисли другачије чек-листе. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик; 

Математика; 

Музичка култура 
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Литература за (наставнике и ученике): 

Мићић, Милутин и Мићић, Гордана: Ликовна култура-уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: Логос 

Методика наставе ликовне културе; 

Разноврсни садржаји са интернета; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА  

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

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

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  6 2 8 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  18 5 23 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 4 1 5 

Укупно 28 8 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са слушањем музике;  

– примењује правилан начин држања тела и дисања 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  

Композиције различитог карактера и 

елементи музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, ритам, 
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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 извођење 

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 једноставну мелодију на краћи задати 

текст;  

– изабере одговарајући музички садржај(од понуђених) 

према литерарном садржају; 

 – поштује договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике;  

– коментарише своје и туђе извођење музике;  

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. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

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.  
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– самостално или уз помоћ одраслих, користи 

предности дигитализације; 

 – учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

Дечји и алтернативни инструменти и 

начини свирања на њима.  

Инструментална пратња по слуху.  

Певање и извођење 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.  

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 

 
МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Стварање једноставне ритмичке и 

мелодијске (једноставне) пратње.  

Музичка питања и одговори и музичка 

допуњалка.  

Стварање звучне приче од познатих 
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музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација на краћи 

литерарни текст (учење у контексту). 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

-компетенција за учење; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), који имају задатак да 

активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући емоционални доживљај.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
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Током слушања филмске музике посебно треба обратити пажњу на однос звук–лик и музика–радња уочавањем изражајних музичких 

средстава који су коришћени у тумачењу драмске радње и карактерних особина главних актера. 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 извођачког 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 између 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. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ  

Химне  

1. Државна химна  

2. Светосавска химна 

3. Школска химна  

Народне песме и традиционалне дечје игре  

Народно коло, Нишки вез  

Зелени се, јагодо  

Девојчица платно бели (игра) 
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 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  
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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 
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Филмска музика 

 

Disney medley by Voca people https://www.youtube.com/ watch?v=VwnMFgy3oz0  

Мапет шоу: Манамана, https://www.youtube.com/watch?v=8N_ tupPBtWQ  

Cinderella, Sing sweet nightingalehttps://www.youtube.com/ watch?v=XgHYCuTPl_o Disney’s  

Sleeping Beauty,Once Upon A Dream https://www.youtube.com/watch?v=15Z21XqNdpY  

Minions, Banana song, https://www.youtube.com/watch?v=sFukyIIM1XI Madagascar, I like To Move It, 

https://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I 

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња – Фосили, https://www. youtube.com/watch?v=Hlec1tmddHI  

Вивалди, Пролеће, https://www.youtube.com/watch?v=NnURkV1Ou_w  

Wolfgang Amadeus Mozart, Wiegenlied (Lullaby), K.350 https:// www.youtube.com/watch?v=vXRzq_8bJ3c  

Моцарт група, Турски марш https://www.youtube.com/ watch?v=UzYGyCWeEGo  

Едвард Григ, In the hall of the mountain king (пример за нотна трајањаитакт) https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk  

Мапет шоу, Ода радости, https://www.youtube.com/ watch?v=VnT7pT6zCcA  

Мапет шоу, На лепом плавом Дунаву, https://www.youtube. com/watch?v=jd8nfEdo59I 

 

ИЗВОЂЕЊЕ  

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извођењем музике активира се велики број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење и фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као 

одговор на музички доживљај. 
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Бројалице су драгоцен музички садржај у настави музичке културе за развијање ритмичких способности ученика. Слогови бројалице 

изговарају се у ритму, прецизно и увек праћени одговарајућим покретом. Покрет који прати бројалицу представља извођење пулса, 

ритма или груписање удара. Учењем и извођењем бројалица развијају се ритмичке способности и припрема свирање на дечјим 

инструментима, због чега је извођење бројалице добра уводна активност пре учења песме или свирања на дечјим инструментима. 

Певане бројалице подразумевају мелодију малог обима од неколико тонова, па су погодне за почетак наставе и као уводна активност 

пре певања песама, уколико је садржај бројалице повезан са садржајем текста нове песме. Правилан исход учења бројалице видљив је 

добијањем ритмички уједначеног покрета целе групе. 

 

 

 

 

Певање 

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.  

 

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових почетних тонова у тонском опсегу од хадо це2 ). Песме модели уче 

се и певају по слуху. Следећи задатак је слушно идентификовање почетног слога/тона. Тонска висина се пева, записује и свира. 

Пожељно је свирање песама модела. Учитељ обрађује песме по слуху у тонском опсегу од ха до це2 . Приликом обраде песме из 

нотног текста обрађују се песме у тонском опсегу од це1 до ге1 . 



 

354 

 

 

Обрада песме из нотног текста – методски кораци  

 

Рад на песми увек почиње обрадом литерарног текста (мотивациони разговор) у оквиру чега ученици анализирају нотни текст и 

уочавају ознаке за такт, темпо, нотне вредности, динамику и друго. 

Обрада ритма: ритам се најпре изводи на неутрални слог та, уз обавезно тактирање (по деловима), након чега следи обрада 

ритма парлато (ритмичко читање). Након ритмичког читања следи обрада тонских висина (солмизацијом). Последњи корак чини 

певање песме са текстом где посебну пажњу треба обратити на правилну дикцију и инсистирати на изражајном певању.  

Сви наведени елементи савладавају се по деловима (двотакт, фраза), а затим спајају у логичну целину.  

Традиционалне и песме других народа и жанр овапевају се по слуху или нотном тексту у опсегу предвиђеном у делу Певање. 

Извођење ових песама упознаје нас са културом других народа и народности. 

 

Музичке игре  

У настави музичке културе пожељно је што чешће повезивати покрет и певање извођењем различитих врста музичких игара. 

Поред музичких игара са певањем, музичких игара са певањем уз инструменталну пратњу, инструменталних музичких игара, 

традиционалних музичких игара са певањем и без певања (само уз инструменталну пратњу), дидактичких музичких игара, музичку 

игру може да представља и било која песма чији литерарни садржај може да буде исказан покретом. Музичка игра се обрађује као 

песма по слуху, након чега следи усвајање покрета. Циљ извођења сваке игре је постизање уједначеног покрета целе групе. Група се 

формира слободним избором, водећи рачуна о броју ученика који чине групу. Сви ученици учествују у извођењу музичке игре, 
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међусобним смењивањем група, све док игру не изведе цело одељење. 

Свирање 

Ова активност се реализује на дечјим и алтернативним инструментима (тело, предмети из окружења, ручни звончићи, 

бумвекери). Тонску боју инструмената треба повезивати са музичким садржајем.  

 

Примери ритмичке и мелодијске пратње могу бити:   

Примери ритмичке и мелодијске пратње могу бити:  

– извођење пулса (основне ритмичке јединице), 

– извођење 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 

– свирање једноставне мелодијске пратње,  

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним инструментом 

или неким другим предметом.  

Једноставне композиције и модели за певање могу се и свирати. У извођењу инструменталних аранжмана ученике делити у две 

или више група.  
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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  



 

357 

 

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  

 

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  
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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: Сиђи мацо 
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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 oдрeђeну 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. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, па функционални задаци 

имају приоритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и напредовање 

сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.  
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Корелација са другим предметима: 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

Верска настава 

Литератураза (наставнике и ученике): 

Михајловић Бокан, Драгана и Ињац, Марина: Музичка култура-уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: Логос 

Методика наставе музичке културе 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (3.разред)  

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

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

процедуре и вредности демократског друштва.  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

1. ЉУДСКА ПРАВА - Сви различити, а сви равноправни 2 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО - Ја и други у локалној заједници 9 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ - Снага узајамне помоћи 5 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ - Акција солидарности у локалној заједници 9 

УКУПНО 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-  својим понашањем показује да прихвата различитост 

других;  

1. ЉУДСКА ПРАВА - 

Сви различити, а сви 

равноправни 

Различитост  

Живот у заједници у којој би сви људи 

били исти (по полу, узрасту, вери, 
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– 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 туђе 

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 између саосећања, солидарности и 

сажаљења на 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 грађана, посебно деце; 

 – наведе шта би волео да има у својој локалној заједници 

што сада недостаје;  

– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туђих 

права; 

 – наведе једно удружење грађана 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 

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, 
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други могу имати другачије мишљење;  

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

 – заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу 

особа којима је потребна помоћ, у израд 

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 њихових   права и 

достојанства. 

Једнако поступање према неједнакима 

као вид дискриминације. Етикетирање, 

ружни надимци као вид 

дискриминације. 

2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО - Ја и други 

у локалној заједници 

Локална заједница 

Место где грађани 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.  
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Комуналне услуге  

Услуге од општег интереса за све 

грађане 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 

грађана у локалној заједници.  

 

Наша локална заједница  

Брига наше локалне заједнице о 

потребама и правима својих грађана,.  

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, 
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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 грађана у нашем окружењу 

некад и сад. 

3. ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ - Снага 

узајамне помоћи 

Солидарност  

Потреба узајамне бриге и 

одговорности међу људима. Лажна 

солидарност.  

Разлика између 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.  
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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, сађење биљака, 

помоћ старим људима, удомљавање 

напуштених кућних љубимаца).  

Активности волонтера Црвеног крста 

у нашој локалној заједници. 

4. ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ - Акција 

солидарности у 

локалној заједници 

Планирање и извођење акције 

солидарности у локалној заједници 

Утврђивање коме је у заједници 

потребна помоћ. Одређивање циља 

акције. Припрема плана акције – 

подела улога, договор о роковима, 

начину реализације. Извођење и 

документовање акције –видео, 

фотографије, текстови и сл. Промоција 

акције на нивоу школе –приказивање 

другим одељењима, родитељима и сл., 

прављење постера или паноа, 
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објављивање прилога у школском 

листу. Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити боље. 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преконаведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред организован је, као и програми за претходна два разреда, по моделу 

спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и 

Грађански активизам) али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. 
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Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна 

веза.  

Програми Грађанског васпитања у првом циклусу, по свом циљу и концепцији, најближи су програмима обавезног предмета 

Свет око нас, односно Природа и друштво. Како ученици расту, повећавају се и њихове когнитивне, емотивне и социјалне способности 

да упознају појаве у свету који их окружује. Зато се у првом разреду проучавају појаве из најближег окружења (породица, одељење), 

затим у другом то је школа, а у трећем разреду програми оба предмета предвиђају проучавање појава из ширег окружења, односно 

локалне заједнице како се она назива у овом изборном програму. Сам појам локалне заједнице, у овом програму, се посматра као 

простор у коме грађани у највећој мери задовољавају своје потребе и остварују своја права, а не као дефинисана територијална 

површина у оквиру организације државне управе.  

У трећем разреду ученици проширују свој радијус кретања и сваким даном све боље упознају своју локалну заједницу. Знају где 

је пошта или где су спортски терени, где се иде код лекара или у куповину. Међутим, недовољно познају ко је обезбедио воду, 

направио пут или организовао превоз људи, одношење ђубрета, сређивање парка или чишћење снега на улицама. Садржај овог 

програма треба да омогући ученицима да се упознају и са тим аспектом комуналног живота грађана у некој локалној заједници, а које 

се међусобно могу врло разликовати (сеоска, приградска, градска) о чему ће наставник свакако водити рачуна и прилагођавати садржај 

и активности. Од ученика се очекује не само да упознају локалну заједницу већ и да имају критички однос према њој, у смислу да 

промишљају шта све недостаје или није довољно развијено како би она у што већој мери задовољавала потребе свих грађана који ту 

живе (више паркова, пешачких прелаза, биоскоп, базен, тржни центар, играоница...). У тим активностима ученике треба подстицати да 

мисле и о потребама других, а не само о сопственим, и да јачају свест и осетљивост за специфичне разлике међу људима у заједници 

по полу, узрасту, здравственом стању, образовању, националности, вери. Да та осетљивост постоји показују њихови одговори у којима 

се залажу да у њиховој локалној заједници буде амбуланта, звучни семафори за слепе, паркинг за инвалиде, црква или библиотека. 

Програм предвиђа да ученици боље упознају и различита удружења грађана којих има велики број чак и у сасвим малим срединама. 
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Нека од њих су настала недавно (нпр. удружење љубитеља видео игара), нека имају трајање и више од једног века (нпр. удружење 

пчелара), нека су за забаву и задовољење неких интересовања (нпр. хор), а нека су основана из хуманих разлога (нпр. удружење 

Живимо заједно за помоћ особама са сметњама у развоју). Прича о удружењима грађана има за циљ подстицање осећаја припадности 

заједници и спремности за удруживање са другима како би боље функционисали и боље се осећали у својој заједници. Упознавање 

ученика са солидарношћу и волонтирањем треба да обезбеди јачање вредности заједништва, хуманости, личне одговорности и 

поштовања различитости у оквиру локалне заједнице којој природно припадамо. Ученицима ће посебно бити интересантно уколико 

буду у прилици да се упознају са особама које су својим понашањем то и показале. На пример, може се организовати разговор са 

особом која је велики број пута дала добровољно крв и са особом која је примила туђу крв што јој је спасло живот. Такође, ученицима 

би био интересантан и сусрет са особом/особама које су на свом поседу изградиле азил за незбринуте животиње и о њима брину док их 

не удоме. Програм пружа велике могућности да се ученици током целе школске године укључују у различита дешавања у локалној 

заједници (традицонални вашари, посела, изложбе, дружења, смотре, фестивали, такмичења, сусрети...) и јачају везе са другим 

грађанима (старијим, болесним, друге вере, друге нације...).  

Кроз различите активности и примере потребно је ојачати ученике да разликују саосећање, сажаљење и солидарност. Као 

илустрацију наводимо пример односа према слепим особама где ученицима треба да буде јасно да је саосећање кад осећамо колико им 

је тешко да се самостално крећу улицама уз помоћ белог штапа, да је солидарност када осмишљавамо како помоћи тим лицима да се 

лакше крећу самостално, а да је сажаљење вид дискриминације у коме се слепе особе доживљавају као мање способне, другачије, мање 

вредне или јадне. Многи су примери где се дискриминација по различитом основу може довести у везу са предрасудама и стеротипима 

али је на овом узрасту најпогодније о томе говорити на примеру дечака и девојчица, мушких и женских послова, односа према Ромима, 

деци која похађају школу по индивидуалном образовном плану или имају било коју сметњу у развоју. Није неопходно да ученици у 

свом речнику имају речи дискриминација, етикетирање, предрасуде и стереотипи али је потребно да достигну исходе наведене у 

програму као што су препознаје у свом окружењу примере неједнаког поступања према особи или некој групи на основу неког 

њиховог личног својства или на примеру препознаје упрошћено, поједностављено генерализовано и најчешће нетачно приказивање 
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некога или нечега. Ови исходи су врло важни јер подржавају развој осетљивости ученика за различите видове неуважавања и 

непоштовања што је основ за постизање исхода програма у следећим разредима, а који имају за циљ даље неговање друштвене свести 

и одговорности. Из тог разлога програм за трећи разред предвиђа акцију солидарности у локалној заједници која захтева да ученици 

„изађу” из школе, пронађу особе или групе којима је потребан неки вид помоћи и осмисле на који начин ће исказати своју солидарност 

с њима. То не морају бити велике акције, довољно је организовати да ученици наизменично посећују неку старију особу о којој нема ко 

да брине и доносе јој неопходне намирнице, проводе време у разговору са њом, обележе рођендан и празнике или помогну око кућних 

послова, одласка лекару... Своју активност треба да прате и да је документују. Смисао оваквих акција је не само да ученици боље 

препознају потребе других који често живе, више или мање, невидљиво ту око нас, већ и да осете ефекте заједничког рада и 

задовољство у пружању помоћи. Као погодан мотив оваквих акција може се користити позната мисао Душка Радовића: „Наше мало 

може бити много онима који немају ни мало”. Осим тога, са ученицима треба тако радити да постану свесни да свако од нас може доћи 

у ситуацију да му буде потребна нечија помоћ и солидарност. Зато као идеју наводимо и могућност да уместо спровођења акције 

ученици обаве истраживање о некој раније спроведеној акцији солидарности у локалној заједници (у ситуацији болести, сиромаштва, 

земљотреса, поплаве, бомбардовања, доласка већег броја миграната, класичне мобе и др.). То могу урадити тако што ће питати своје 

родитеље, баке и деке шта се тада дешавало, ко се све укључио у акцију, како се завршила.... Истраживање може бити окончано 

припремом изложбе која би садржала фотографије и текстове из новина, књига о том догађају.  

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 достићи. Они су тако дати да одговарају узрасту ученика и да су мерљиви, 

проверљиви, односно наставник може, пратећи активности ученика, лако да утврди да ли их они остварују и у којој мери. Најчешће су 

на нивоу примене што значи да се знање и разумевање подразумевају јер без тога нема примене. Такав приступ одговара концепту 

Грађанског васпитања од кога се очекује да код ученика развија конативну, вољну компоненту која долази до изражаја у понашању. 

Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање општег циља програма и развоја 

међупредметних компетенција. Између исхода постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. 
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Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода 

што се препознаје у томе да се неки исходи у истој или сличној формулацији налазе у програмима за више разреда. 

Достизање 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. 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 између 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, туђих увида или готових предлога. Добро 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 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. 

Начин примене и праћењеисхода и образовнихстандарда: 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о оцењивању у основној школи. Оно је 

описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог програма, већ и у развоју 

неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. Како је највећи број 

активности ученика, у оквиру часова овог изборног програма, организован кроз групни рад, то значи да наставник треба да има јасне 

критеријуме праћења напредовања који су и ученицима познати. Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује 

у активностима, како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет 
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постављених питања, способност да се нађе веза међу 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. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, 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. Када су у питању активности ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду оптерећени резултатима, јер 

се и из неуспелих акција може много научити. Истовремено, наставник пружа подршку ученицима да и сами процењују сопствено 

напредовање и напредовање групе. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

Група аутора;Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима 3, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2003. 

- Ршумовић Љубивоје, Буквар дечјих права 

- Конвенција УН о правима детета, УНИЦЕФ; 

- Розенберг М. Језик саосећања, Завод за уџбенике, Београд, 2002; 

- Колберг Лоренс, Дете као филозоф морала, у Зборнику Процес социјализације код деце, Завод за 

уџбенике, 1986. 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 3. разред 

 

Часови одељењског старешине представљају основни оквир рада у одељењу. То је време посвећено систематском бављењу ученицима, 

њиховим развојним потребама и интересовањима. 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. У том смислу, часови одељењског старешине посебно су погодни за постепено стицање и развој 

различитих компетенција ученика.  

Теме за рад на часовима одељенског старешине прилагођене су конкретним условима, потребама и проблемима који се јављају у 

одељењу, уз уважавање индивидуалног развоја ученика, а са циљем унапређивања одељењског колектива. 

На часовима одељењског старешине, кроз понуђене активности, ученицима је омогућено да стичу и вештине учења, са циљем да 

постану све самосталнији у прикупљању, анализирању, организовању, повезивању и коришћењу информација, уз коришћење 

доступних информационих технологија.  

Ученици се кроз разноврсне активности стављају у позицију да процењују ситуације, планирају поступке, предузимају конкретне 

активности, а затим их и критички разматрају. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА                 

ОБРАДА ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СВЕГА 

1. ЈА И ДРУГИ   9 

2. БОНТОН   15 

       3. МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА   12 

 УКУПНО 

 

  36 
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Распоред наставних јединица 

Тема: Ја и други 

Поново у школи – повратак у школу 

1. Мој портфолио – презентовање портфолија 

2. Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

3. Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

4. Кад порастем бићу... 

5. Дечја недеља 

6. Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

7. Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

8. Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

Тема: Бонтон 

10. Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

11. Хајде да се договоримо 

12. Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13. Кад настане збрка 

14. Толеранција према разлика 

15. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици постигли резултате које су до сада поставили 

16. Наша радна соба – како уредити радну собу 

17. Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 

18. Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 
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19. Божић 

20. Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21. Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

22. Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи. Уређивање паноа 

23. Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24. Рециклирај не фолирај 

 

Тема: Моја осећања и ја 

 

25. Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

26. Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

27. Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

28. Здравље на уста улази 

29. Добродошлица ластавицама 

30. Весели одељенски састанак –први април дан шале 

31. Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

32. Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају компјутер 

33. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

34. Правимо наш часопис – електронска форма 

35. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

36. Научили смо – представљамо свој портфолио 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик – трећи разред 

ЦИЉЕВИ: наставе енглеског језика у четвртом разреду су да оспособи ученика да комуницира на енглеском језику на 

основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава енгелског језика треба 

да подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика, да олакша разумевање 

других и различитих култура и традиција, стимулише машту, креативност и радозналост и подстиче задовољство 

коришћења енглeског језика. 

ЗАДАЦИ: 

 овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.Back to school 3 4 7 

2. Our pets 2 5 7 

3. I'm scared 2 5 7 

4. What's the time? 3 5 8 

5. Birthdays 3 4 7 

6. Food and drink 2 7 9 

7. My body and me  2 4 6 

8. Free time  3 5 8 

9. The four seasons / 5 5 

10. At home 1 7 8 

УКУПНО 21 51 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeници ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Разумеју једноставне поздраве и реагују на њих; 

поздрављају и отпоздрављају користећи једноставна 

језичка средства; питају и кажу како се зову; препознају 

и именују предмете из учионице; препознају и именују 

боје; разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих;  саопштавају једноставна упутства и налоге; 

разумеју позив на заједничку активност и на прикладан 

начин реагују на позив; упућују позив на заједничку 

активност; именују бића и предмете који се односе на 

тему; разумеју и саопштавају једноставне исказе који се 

односе на бројеве 1-100; размењују информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију; поштују 

правила учтиве комуникације; Препознају и менују 

свакодневне активности;  разумеју једноставна питања 

личне природе и одговарају на њих; разумеју кратке, 

једноставне молбе и одговарају на њих. 

1.Back to school 

Поздрављање и предстваљање; 

боје; учионица и предмети у 

учионици; давање и реаговање на 

инструкције; бројеви 1-100 

;описивање дневне рутине; давање 

информација о себи; тражење и 

давање информација о другима; 

исказивање времена; описивање 

догађаја у садашњости. 

Препознају и именују љубимце; разумеју једноставне 

исказе којима се изражава допадање и недопадање; 

разумеју једноставне описе бића; описују бића 

користећи једноставна језичка средства; разумеју 

једноставна упутства и налоге и реагују на њих; повезују 

садржаје других наставних предмета са енглеским 

језиком; размењују информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; поштују правила учтиве 

комуникације;разумеју једноставне исказе којима се 

изражава допадање и недопадање; могу да прате своје 

напредовање  

2. Our pets 

Именовање и описивање домаћих 

љубимаца; давање информација о 

себи; тражење и давање 

информација о другима; и ; 

описивање догађаја у садашњости; 

употреба потврдиних и упитних 

облика глагола имати ; 

изражавање допадања и 

недопадања. 
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Препознају и именују појмове који их плаше и изазивају 

страх; разумеју једноставне исказе којима се изражава да 

се плашимо нечега; разумеју једноставне описе бића и  

појмова ; разумеју једноставне описе како се неко осећа; 

описују своје страхове користећи једноставна језичка 

средства; разумеју једноставна упутства и налоге и 

реагују на њих; разумеју и репродукују причу на дату 

тему; размењују информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; поштују правила учтиве 

комуникације.  

 

3. I'm scared 

Описивање појмова  из окружења 

који нас плаше; изражавање 

страха у изразима са облицима 

глагола бити ; тражење и давање 

основних информација себи и о 

другима; слушање и разумевање 

приче на дату тему. 

Препознају и именују места из окружења; разумеју 

изражавање тачног времена;  опис места; описују место 

користећи једноставна језичка средства;  разумеју позив 

на заједничку активност и реагују на њега; упућују 

позив на заједничку активност; разумеју једноставне 

текстове у којима се описују радње и способности у 

садашњости;  повезују садржаје других наставних 

предмета са енглеским језиком; размењују информације 

које се односе на дату комуникативну ситуацију; 

поштују правила учтиве комуникације. 

4. What's the time? 

Описивање места  из окружења; 

разумевање начина изражавања 

тачног времена ; разумевање и 

давање једноставних упутстава и 

налога; исказивање колико је сати, 

давање и тражње једноставних 

информација 

Разумеју једноставне описе рођендана  и исказе који се 

односе на изражавање жеља и потреба; размењују 

информације које се односе на рођенданске забаве; 

честитају рођендан и одговорају  на честитку користећи 

једноставна језичка средства;  наводе уобичајене 

активности које се односе на прославе рођендана; 

изражавају захвалност;разумеју једноставна питања 

личне природе и одговарају на њих; исказују и 

прихватају захвалност; знају да именују месеце у години 

5. Birthdays 

Описивање рођендана и појмова у 

вези са темом; честитање 

рођендана; 

разумевање израза у вези са 

рођенданским забавама; месеци у 

години; изражавање 

карактеристичних активности за 

слављење рођендана; изражавање 
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; изражавају основне потребе једноставним језичким 

средствима; разумеју и саопштавају једноставне изразе 

који се односе на бројеве и количину; повезују садржаје 

других наставних предмета са енглеским језиком; 

размењују информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; поштују правила учтиве 

комуникације.  

жеља и потреба; исказивање броја 

и количине. 

Препознају и именују врсте хране и пића; разумеју 

једноставне описе хране и исказе који се односе на 

изражавање жеља и потреба; размењују информације 

које се односе на описе хране и пића и порекло хране; 

разумеју једноставна питања личне природе и одговарају 

на њих; исказују и прихватају захвалност; изражавају 

основне потребе једноставним језичким средствима; 

разумеју и саопштавају једноставне изразе који се 

односе на бројеве и количину; повезују садржаје других 

наставних предмета са енглеским језиком; размењују 

информације које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; поштују правила учтиве комуникације. 

6. Food and drink 

Именовање и описивање врста 

хране и пића; изражавање жеља и 

потреба; допадања/недопадања; 

усмено и писано тражење и 

давање информација о храни и 

пићу. 

Препознају и именују делове лица и тела; препознају и 

именују различите емоције и осећања; представљају себе 

и своје чланове породице; разумеју и одговарају на 

инструкције за уобичајене активности које се односе на 

покрет и спортску активност; изражавају захвалност; 

разумеју позив на заједничку активност и на прикладан 

начин реагују на њу; упућују позив на заједничку 

активност; повезују садржаје других наставних предмета 

са енглеским језиком; размењују информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију; поштују 

правила учтиве комуникације. 

7. My body and me  

Именовање делова лица и тела; 

oписивање бића; представљање 

себе и других; исказивање потреба 

и осећања; разумевање и 

описивање спортских и физичких 

активности; разумевање 

једноставних инструкција  за неку 

физичку активност. 

 



 

381 

 

Препознају и именују називе дана у недељи и 

свакодневних активности и активности у слободно 

време; препознају и описују способности; разумеју и 

могу да употребе глаголе за изражавање свакодневних 

активности; именују своје свакодневне активности и 

активности  везане за игру; разумеју једноставне 

текстове у којима се описују радње и способности у 

садашпњости; разумеју позив на заједничку активност и 

на прикладан начин реагују на њу; упућују позив на 

заједничку активност; разумеју једноставне исказе за 

изражавање допадања и недопадања и реагују на њих; 

траже мишљење и изражавају допадање и недопадање 

једноставним језичким средствима; повезују садржаје 

других наставних предмета са енглеским језиком; 

размењују информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; поштују правила учтиве 

комуникације. 

8. Free time  

Именовање дана у недељи и 

свакодневних активности и 

активности у слободно време; 

изражавање умећа, способности и 

знања; употреба глагола за просто 

садашње време; позив и реаговање 

на позив у заједничкој активности. 

Препознају и именују називе годишњих доба и 

временских прилика; препознају и описују годишња 

доба и временске прилике; препознају и именују врсте 

активности  на летњем распусту; разумеју позив на 

заједничку активност и на прикладан начин реагују на 

њу; упућују позив на заједничку активност; разумеју 

једноставне исказе за изражавање допадања и 

недопадања и реагују на њих; траже мишљење и 

изражавају допадање и недопадање једноставним 

језичким средствима; повезују садржаје других 

наставних предмета са енглеским језиком; размењују 

информације које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; поштују правила учтиве комуникације. 

9. The four seasons 

Именовање и описивање 

годишњих доба и активности 

карактеристичних за дато 

годишње доба, као и одеће која је 

уобичајена за одређена годишња 

доба; именовање временских 

прилика; изражавање допадања и 

недопадања; позив и реаговање на 

позив на учешће у заједничкој 

активности. 
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Препознају и именују делове намештаја и просторије у 

стану/кући; именују и описују одевне предмете, 

размењују информације о положају у простору; описују 

предмете и  места из свог окружења; разумеју 

једноставна обавештења о положају у простору и реагују 

на њих; траже и дају једноставна појашњења у вези са 

положајем у простору; уочавају сличности и разлике у 

изгледу животног простора у циљној култури и код нас; 

разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на њих; 

повезују садржаје других наставних предмета са 

енглеским језиком; размењују информације које се 

односе на дату комуникативну ситуацију; поштују 

правила учтиве комуникације. 

10. At home 

Именовање и описивање 

просторија у стану/кући; 

именовање и описивање делова 

одеће, описивање места у 

окружењу; разумевање описа 

положаја предмета  у простору и 

описивање где се налазе 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 3. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Back to school 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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  

2. Our pets 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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. 

3. I'm scared 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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    

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1 

4. What's the time? 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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   

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1 

 

5. Birthdays 
ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1   1.1.2   1.1.3   1.1.4   1.1.5   1.1.10 1.1.11   1.1.12   1.1.15  1.1.21  1.1.22  1.2.1   1.2.4  1.3.1   

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1  

6. Food and drink 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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   
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 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1 

7. My body and me  
ОСНОВНИ 

НИВО 

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     

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1    2.1.2    2.1.3 

8. Free time  
ОСНОВНИ 

НИВО 

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  

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1   2.1.3   2.1.12 

9. The four seasons 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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  1.1.20 1.1.21   1.1.22   1.2.1   1.2.4   1.3.1    

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1  2.1.3   2.1.12 

10. At home 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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     

 СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1     2.1.3    2.1.12  

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Компетенција за учење, Одговорно учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; 

Одговоран однос према околини; Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: аудио-лингвална, рад на тексту, демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: Фронтални, индивиду- ални, у пару, групни. 

 

Активности: 

- наставника: Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самостал- ност у раду, креа- тивно / критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и евидентира рад и напредовање ученика. 

- ученика: Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења 

граматичких садржаја; раде вежбе слушања, читања, говора и писања; глуме, симулирају, раде пројекте. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима, тестови језичких вештина и различите технике формативног оцењивања. 

Корелација са другим предметима: српски језик и књижевност, грађанско васпитање, математика, ликовна култура, музичка култура 

Литература за (наставнике и ученике): Playway to English 3,  

                                                                        Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Данијела Атанацковић 

                                                                        Cambridge University Press and Helbling Languages 2009  

                                                                        уџбеник и радна свеска, приручник за наставника 

                                                                        додатни материјал за наставника са тестовима и активностима комплет са картицама и аудио 

и Цд         
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Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталне компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну 

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

 

Разред  Трећи 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

– унесе текст (речи и реченице) помоћу 

физичке и/или виртуелне тастатуре у 

програму за обраду текста; 

– селектује и измени (обрише, дода) текст; 

– именује, сачува и поново отвори 

текстуалну датотеку; 

– допише текст на слику коришћењем 

едитора за текст у програму за обраду 

слике; 

– именује, сачува и поново отвори 

графичку датотеку; 

– објасни својим речима сврху коришћења 

прегледача и претраживача за приступ 

садржајима светске мреже; 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈИ 

 

Унос краћег текста помоћу физичке и 

виртуелне тастатуре (функције Shift, Enter, 

Space bar, Caps Lock, Delete, Backspace 

тастера). Селектовање и основно 

едитовање текста (брисање, додавање). 

Чување текстуалног документа, именовање 

и поновно отварање. 

Додавање текстуалног објашњења на 

слику, чување, именовање и поновно 

отварање. 

Претраживање интернета (прегледачи, 

претраживачи, кључне речи, 

информисаност о томе како су резултати 

претраге одабрани и рангирани; критички 

однос према резултатима претраге). 

Етичко коришћење туђих дигиталних 

материјала. 
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– осмисли кључне речи на основу којих ће 

на интернету тражити потребне дигиталне 

садржаје; 

– објасни својим речима на који начин се 

формирају резултати претраге интернета; 

– објасни својим речима због чега треба 

критички прићи садржајима који се налазе 

на интернету; 

– објасни својим речима због чега је 

неопходно да дигиталне садржаје 

пронађене на интернету користимо на 

етички начин; 

– наведе примере дигитализације у 

свакодневном животу током којих се стиче 

утисак да се дигитални уређај понаша 

интелигентно; 

– објасни шта је дигитални углед и како се 

он изграђује; 

– одабира дигиталне садржаје на основу 

ПЕГИ ознаке у складу са својим узрастом; 

– препозна дигитално насиље и реагује на 

одговарајући начин; 

– направи лични план коришћења 

дигиталних уређаја уз помоћ наставника; 

– означи начин комуникације путем 

интернета који највише одговара контексту 

у коме се комуникација дешава; 

– решава алгоритамски једноставан 

проблем у визуелном програмском језику 

чије решавање може да захтева понављање 

(програмски циклус); 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНОГ ДРУШТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉЕЊА 

Коришћење технологије ван школе-

примери дигитализације у свакодневном 

животу у чијој је основи вештачка 

интелигенција. 

 

Дигитални углед. 

Усклађеност дигиталних садржаја са 

узрастом корисника. 

Дигитално насиље. 

Примерена комуникација у дигиталном 

окружењу. 

Израда личног плана коришћења 

дигиталних уређаја. 

 

Осмишљавање алгоритама са гранањем 

који води до решења једноставног 

проблема. 

Оператори поређења и аритметички 

оператори. 

Креирање рачунарског програма у 

визуелном програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у 

визуелном програмском језику и тумачење 

функције блокова од којих је сачињен. 

Уочавање и исправљање грешака у 

програму. 
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– утврди шта је резултат извршавања датог 

једноставног алгоритма/програма који 

садржи понављање; 

– уочи и исправи грешку у једноставном 

алгоритму/програму који садржи 

понављање; 

– решава алгоритамски једноставан 

проблем у визуелном програмском језику 

чије решавање може да захтева гранање; 

– наведе неке од оператора поређења 

(мање, веће и једнако) и у конкретном 

примеру предвиди резултат њиховог 

извршавања (тачно, нетачно); 

– наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) 

и у конкретном примеру предвиди резултат 

њиховог извршавања; 

– примени блокове оператора поређења 

при креирању програма у визуелном 

програмском језику, који садрже гранање; 

– објасни потребу употребе гранања и 

понављања у програмима својим речима. 
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Кључни појмови садржаја: уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, дигитални материјали, понашање у дигиталном 

окружењу, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталне компетенције код ученика трећег разреда основне школе. Програм наставе и 

учења за трећи 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 уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

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

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

исхода потребно више времена и више различитих активности.  

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.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе потребно је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја намењених за коришћење од 

стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у кабинету за Информатику и рачунарство и омогући ученицима да користе 

рачунаре на начин који директно доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе један 
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рачунар како би се развило вршњачко учење, делила одговорност и развијао тимски рад. Вероватно је да ученици имају искуства са 

коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти 

корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу 

организује у складу са техничким могућностима, преџнањима и потребама својих ученика. 

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

помогну ученицима који немају могућност приступа технологији од куће тако што ће их, у кабинету за Информатику и рачунарство, 

повезати са ученицима који су дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање ученика да користе 

наставне материјале за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике 

наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

 

Дигитално друштво 

У циљу достизања наведених исхода, покренути одабрани програм за унос и обраду текста и, не улазећи у детаље радног окружења, 

показати ученицима простор (виртуелни лист папира) у оквиру којег ће се приказати слова и знакови откуцани помоћу физичке или 

виртуелне тастатуре. Увести појам курсор указујући ученицима да је то мала усправна линија која пулсира како би нам показала на 

ком месту ће се појавити текст када га будемо откуцали. Задатак за ученике је да помоћу тастатуре откуцају једноставан текст 

(сачињен од кратких реченица). Објаснити како се куца велико слово (shift+ слово), размак између речи (space bar), сва слова велика 

(caps lock), прелази у нови ред (enter). 

Након уноса текста, указати на могућности измене текста. Показати основно едитовање текста (брисање (delete, backspace) и додавање 

знакова), селектовање текста и његово брисање. Скренути пажњу на могућност провере исправности унетог текста и демонстрирати 

начин коришћења опције за проверу правописа (Правопис и граматика). Демонстрирати поступак именовања и чувања текстуалне 

датотеке, а на следећем часу поступак отварања претходно сачуване датотеке, у којој ће ученици наставити да уносе и едитују текст.  
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На часовима утврђивања ученици треба да вежбају уносећи сложеније текстове. Текстови треба да буду релевантни за ученике и 

повезани са активностима за које наставник процењује да су од значаја за њих (нпр. занимљивости о темама које уче из наставних 

предмета, које су обележје локалне заједнице и сл). На крају сваког часа потребно је издвојити 10 минута како би ученици пажљиво 

прочитали откуцани текст и кориговали грешке. 

Добро би било да квалитетни радови ученика или колажни радови сачињени од више радова ученика из једног одељења буду 

промовисани на школском сајту. 

Напомена:  

Најбоље би било да часови буду одржани у кабинету за Информатику и рачунарство, а рад ученика организован тако за једним 

рачунаром седе по два ученика. Ученици треба да уносе текст сараднички (док један куца, други ученик тихо диктира и смењују се 

након сваке откуцане реченице).  

Препоручени број часова: 6 (2 обрада, 4 утврђивање) 

У трећем разреду ученици се поново сусрећу са коришћењем програма за цртање и обраду слика. Показати унос текста на слику 

наглашавајући да се акције примењиване у програму за обраду текста на исти начин спроводе у програму за цртање. Ученицима давати 

задатке који подразумевају додавање текста на слике ради додатног појашњавања онога што је на сликама приказано. Добро би било да 

слике имају директну везу са наставним садржајима које ученици изучавају у оквиру других наставних предмета. Демонстрирати 

поступак именовања и чувања графичке датотеке, а на следећем часу поступак отварања претходно сачуване датотеке, у којој ће 

ученици да наставити да уносе и едитују текст. 

Препоручени број часова: 4 (1 обрада, 3 утврђивање) 

Обраду наставних садржаја који се односе на претраживање интернета треба започети демонстрацијом начина на који приступамо 

садржајима светске мреже. Правећи разлику између програма прегледача и програма претраживача, објаснити да нам је прегледач 

потребан да видимо садржаје светске мреже, док нам претраживач обезбеђује да на интернету пронађемо оно што нам је потребно. 
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Разрадити начин претраживања интернета помоћу кључних речи и показати примере коректно дефинисаних кључних речи и оних које 

садрже непотребне везнике или се недовољно прецизно односе на конкретан предмет претраге. Напоменути да не постоји јединствен 

„рецепт” за дефинисање кључних речи, већ да се ова способност изграђује кроз праксу и промишљање. 

Следећа важна тема јесу сами резултати претраге. Резултате добијене претрагом интернета никада не треба узимати здраво за готово. 

Наставник треба да предочи да садржајима са интернета морамо да приђемо критички. Објаснити да критичко мишљење није исто што 

и критика, већ да оно представља такав приступ информацијама који подразумева преиспитивање њихове тачности, порекла и сл. 

Указати и на то да су резултати претраге означени ознаком Оглас плаћене рекламе и да такви резултати нису нужно поуздани у 

погледу тачности или квалитета садржаја. У основи потребе да критички прилазимо информацијама доступним на интернету стоји 

отвореност интернета – свако може да постави на светску мрежу што год да пожели. Овакав приступ носи извесне ризике, али доноси 

бројне предности које их далеко превазилазе – могућности за дељење знања, информација, приказе иновација и сл. 

На крају теме се треба осврнути на етичко понашање када су садржаји светске мреже у питању. Садржаји на интернету имају своје 

власнике. У том смислу, није дозвољено присвајати их. Уколико, за потребе наставе и учења, користимо материјале пронађене на 

интернету, у обавези смо да наведемо одакле смо их преузели. Такође, није дозвољено да остварујемо материјалну корист од туђих 

материјала преузетих са интернета осим уколико то није јасно назначено. 

Наведене садржаје ученицима треба представити кроз хеуристички разговор, подстичући их да формирају одговарајуће вредносне 

судове и етичке ставове. 

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста и слике, ученици треба да направе пригодан постер или напишу 

одговарајући текст са темом „Упутство за употребу интернета” и сл. 

Препоручени број часова: 8 (5 обрада, 3 утврђивање). 

У оквиру активности за достизање исхода наведе примере дигитализације у свакодневном животу током којих се стиче утисак да се 

дигитални уређај понаша интелигентно подстицати ученике да наведу примере када њихов уређај памти и препознаје радње које 
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ученик понавља у одређеном временском периоду. Постављати питања ученицима која воде ка спознаји да дигитални уређај памти 

веб-места која смо посетили на интернету, након чега нам сам дигитални уређај предлаже нова веб-места са сличним садржајем. 

Ученике треба упознати са примерима као што је дигитални маркетинг персонализован за корисника: на основу историје 

претраживања на интернету уређај препознаје интересовања, старосну доб, пол итд. корисника и на основу тога приказује рекламни 

материјал (пример: ученик претражује интернет у потрази за подацима потребним за домаћи задатак који се бави темом „Језера у 

Републици Србији”, након чега дигитални уређај приказује огласе за смештај на Палићком језеру). Наставник може да разговара са 

ученицима и о употреби рачунара у пољопривреди – за аутоматско сортирање поврћа, препознавање присуства штеточина или о 

употреби рачунара за управљање аутомобилима који немају возаче (захваљујући сензорима аутомобил неће ударити пешака, проћи 

кроз црвено светло на семафору или прекорачити дозвољену брзину кретања). 

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста и слике, ученици треба да направе пригодан постер или напишу 

одговарајући текст са темом „Дигитални уређај није паметан, али јесте користан” (или одговарајућом сличном темом). 

Препоручени број часова: 2 (1 обрада, 1 утврђивање). 

 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Приликом обраде ове наставне теме, кренути од свакодневног, „извандигиталног” искуства ученика. Ученици треба да издвоје једну 

особу из свог окружења која има углед (нпр. позитиван или негативан) и да објасне шта је то углед и на основу чега су формирали 

позитивну или негативну слику о тој особи. Кроз дискусију са ученицима, извести закључак да се углед гради кроз односе са другима, 

комуникацију и да слика коју други имају о нама највећим делом зависи од нас самих, од тога како се понашамо и које информације о 

себи откривамо другима. Затим поставити ученицима питање на основу чега други креирају слику о нама у дигиталном окружењу и 

навести примере блиске искуству ученика.  
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Указати на чињеницу да сваки корисник интернета има свој дигитални углед. Дигитални углед се гради на основу: садржаја наших 

порука (нпр. у Вајбер групи) и начина на који су написане, на основу фотографија и видео-записа које делимо, онога што „лајкујемо”, 

видео-игрица које играмо, група у које смо укључени, веб-сајтова које посећујемо итд. 

Дељењем информација на интернету, остављамо дигиталне трагове који се тешко могу обрисати. Оно што поделимо на интернету 

доступно је великом броју особа (познатих и непознатих) и једном када нешто поделимо губимо контролу над тим (неко може да то 

сачува и касније злоупотреби). Пре него што било шта (о себи или другима) поделимо или објавимо на интернету, веома је важно да 

застанемо и размислимо шта објављујемо, због чега, ко ће то моћи да види (вршњаци, родитељи, наставница), шта ће други мислити о 

нама, да ли тиме што објављујемо или шаљемо можемо некога да повредимо, како ће се осећати особе на које се то односи итд. О свом 

дигиталном угледу водимо рачуна тако што не објављујемо ништа у тренуцима када смо љути, бесни или тужни. Приликом 

коришћења интернета, веома је важно да водимо рачуна о свом дигиталном угледу, али и о дигиталном угледу других особа. Ученици 

треба да наведу примере особа са интернета које су њима блиске (нпр. јутјубере) и које имају позитиван/негативан дигитални углед. 

Наставник може да покаже ученицима кратак видео Лепо понашање на интернету: хттпс://дигитални-водиц.уцпд.рс/цртани-филмови/, 

а такође може у оквиру неког другог предмета (нпр. Ликовног васпитања) да зада ученицима да креирају постер о лепом понашању на 

интернету. 

Препоручени број часова: 1 

Поставити ученицима питање која је њихова омиљена видео-игра и зашто им је баш та игра омиљена. Такође их питати шта мисле, да 

ли је игра намењена деци њиховог узраста и зашто јесте или није. Пронаћи игру, односно њен опис на интернету и ПЕГИ ознаку (енгл. 

Пан-Еуропеан Гаме Информатион) и уколико има могућности поделити је са ученицима (помоћу пројектора или паметне табле). Више 

информација о ПЕГИ систему може се пронаћи на званичној ПЕГИ веб-страници (хттпс://пеги.инфо/), у публикацији Деца у 

дигиталном добу (хттп://уцпд.рс/документи/водиц--деца-у-дигиталном-добу.пдф) или у Дигиталном водичу (хттпс://дигитални-

водиц.уцпд.рс/играње-видео-игара-гејминг/). Скренути пажњу ученицима на ПЕГИ ознаку и њено значење (повлачи паралелу са 

узрасним ознакама којима се обележава телевизијски програм, које су вероватно ближе деци). Ова ознака нам говори ком је узрасту 
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видео-игра намењена, односно указује на њен садржај. У оквиру ПЕГИ система постоји више ознака: ПЕГИ 3, ПЕГИ 7, ПЕГИ 12, 

ПЕГИ 16, ПЕГИ 18. Садржаји са ознаком ПЕГИ 3 намењени су свим узрастима. Видео-игра са овом ознаком не би требало да садржи 

било какве звукове или слике које могу уплашити млађу децу, као ни ружне речи. Прихватљиво је веома благо насиље у комичном 

контексту. Ипак, важно је указати на чињеницу да се и међу видео-играма које имају ознаку ПЕГИ 3, нажалост, могу пронаћи и оне 

које због свог садржаја, нису примерене деци. Чак и када је видео-игра узрасно примерена детету по питању садржаја, то не значи да 

оно не може бити изложено неким ризицима током играња. Велики број игара, чак и са ознаком ПЕГИ 3 садржи огласе и могућност 

трошења новца унутар игре (нпр. прелазак на виши ниво, додатне могућности). Уколико ученици сретну такве игре потребно је да 

обавесте одрасле у породици и да знају да имају могућност да то пријаве (нпр. ако је игра преузета из Гугл продавнице, на следећој 

веб-страници: хттпс://суппорт.гоогле.цом/гооглеплаy/цонтацт/рап_фамилy). Видео-игре са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18 нису примерене 

ученицима 3. разреда основне школе, зато што могу да садрже разне штетне садржаје: ружне речи, насиље, узнемирујуће звуке, 

злоупотребу штетних супстанци (дуван, алкохол итд.). Уколико има могућности, пожељно је заједно са ученицима потражити 

образовне видео-игре које су примерене њиховом узрасту (са одговарајућом ПЕГИ ознаком), нпр. за подстицање развоја алгоритамског 

мишљења или решавања проблема, вежбање математике итд. 

Препоручени број часова: 1 

На почетку ученици треба да наведу примере када је неко од њихових вршњака (или они сами) био насилан према другоме (нпр. у 

школском дворишту, учионици, на излету). Кроз дискусију са ученицима издвојити кључну карактеристику насилног понашања: 

постоји намера да се друга особа повреди, понизи, наљути, растужи. Дигитални уређаји (рачунари, мобилни телефони итд.) пружају 

нам бројне могућности (неке од њих ученици су већ искусили), међутим, понекад деца и одрасли користе ове уређаје како би вређали и 

узнемиравали друге. Некада се то ради непромишљено, из забаве, а некада постоји намера да се други повреде. О дигиталном насиљу 

говоримо када неко намерно шаље ружне, претеће и узнемирујуће поруке, објављује нетачне информације о другима, срамоти друге у 

групи, исмева, „искључује” некога из групе или га игнорише, „блокира”, негативно коментарише (нпр. туђе фотографије или видео-

снимке) и/или подстиче друге да то раде, подстиче друге да ураде нешто што је за њих лоше, уцењује, креира и објављује туђе 
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фотографије на интернету без дозволе особе која је на фотографији, крије се иза лажних имена/надимака, односно претвара се да је 

неко други итд. Питати ученике да ли су чули за неки пример дигиталног насиља или насиља на интернету. По чему се разликују 

насиље уживо и дигитално насиље? Веома је важно да ученици разумеју зашто последице дигиталног насиља могу бити чак и 

озбиљније од последица насиља које се дешава уживо, у интеракцији лицем-у-лице. Требало би им указати на неколико 

специфичности дигиталног насиља које произилазе из самих карактеристика дигиталне технологије: да се може вршити у било које 

време и са било ког места, да не можемо увек утврдити ко је особа која нас узнемирава, у дигитално насиље укључен је велики број 

особа и информације се тешко бришу, а лако шире. Пожељно је да се ученицима прикаже краћи филм у коме се демонстрира 

дигитално насиље (уколико то није могуће, може само да опише неки пример дигиталног насиља) и да се заједно са њима продискутује 

и размотре начини реаговања у оваквим ситуацијама. Уколико су они сами или неко од њихових вршњака искусили нешто од горе 

наведеног, неопходно је да о томе обавесте одрасле особе у које имају поверења (родитеље и наставнике, школског психолога или 

педагога). Узнемирујуће поруке не би требало брисати или прикривати од блиских особа. Указати им да на ружне поруке никада не 

треба одговарати, као и да на насиље не треба узвраћати насиљем.  

Препоручени број часова: 1. 

У оквиру теме Безбедно коришћење дигиталних уређаја потребно је посебну пажњу посветити времену током кога ученици користе 

дигиталне уређаје којима имају приступ. Како многа истраживања показују да деца овог узраста проводе превише времена на 

интернету и уз мобилне телефоне, уколико су им доступни, указати на значај креирања личног плана коришћења доступних 

дигиталних уређаја. У сврху остваривања исхода направи лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ наставника, покренути 

разговор питањима: Колико времена проводимо у школи? Колико времена спавамо? Колико дуго се током дана играмо? Колико нам 

времена треба да урадимо домаће задатке? Колико времена проводимо у коришћењу рачунара/телефона/таблета? (Уколико има 

ученика у разреду који немају приступ интернету и/или мобилним телефонима код куће, преформулисати питање или дати податак о 

времену које деца проводе на интернету из неког релевантног истраживања, нпр. Уницефовог.) Шта све можемо да урадимо за 24 сата? 

Активност прављења личног плана најбоље је организовати као рад у мањим групама. Ученицима дати нацртану временску линију 
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која представља један дан од 24 сата и задатак да распореде своје обавезе током тог дана. За ову активност предвидети око 15 минута. 

Анализирати са ученицима планове које су направили, коментарисати и посебно истицати превиђено време за коришћење дигиталних 

уређаја. Након тога ученици, свако за себе, креирају план пожељног коришћења дигиталних уређаја на недељном нивоу, укључујући и 

викенде. Овај распоред може бити приказан табелом. Задатак који ученици добијају је да прате и бележе да ли се придржавају плана 

током недељу дана и да уписују запажања, а затим организовати кратку дискусију на наредном часу. Уколико у разреду има ученика 

којима нису доступни дигитални уређаји у кућним условима, задржати се само на изради пожељног личног плана коришћења 

дигиталних уређаја. 

Препоручени број часова: 1 

Активности за достизање исхода означи начин комуникације путем интернета који највише одговара контексту у коме се комуникација 

дешава усмерити на препознавање кључних разлика у онлајн комуникацији са наставником, родитељима и вршњацима. Комуникација 

са наставником је формална, поруке су јасно повезане са темом, реченице су јасне и потпуне, без емотикона и скраћеница. Слике и 

прилози увек садрже објашњења. Тако да је за овакав вид дигиталне комуникације најприкладнија електронска пошта (ученици тада 

користе имејл налоге својих родитеља). За размену мишљења везану за оно што се у школи учи, за групне школске задатке користи се 

школска платформа за онлајн учење. За неформалну комуникацију са вршњацима и родитељима прикладније је користити платформе 

за размену порука попут Вајбера и сличних платформи у оквиру којих је мало вероватно да ће дете ступити у контакт са непознатим 

особама. За овакву комуникацију специфичне су краће поруке без знакова интерпункције, поруке које су извучене из контекста и често 

могу бити неразумљиве трећем лицу. Ове поруке могу садржати слику или емотикон без додатног текста, а да буду потпуно разумљиве 

саговорнику. Наставник треба да промовише писање порука у складу са правописним правилима и језичким нормама без обзира на 

платформу у оквиру које се комуникација реализује. Јер, особа која је писмена никада неће пристати да у писаној комуникацији делује 

неписмено. Такође, наставник треба да упозори ученике да не користе друштвене мреже попут Фејсбука или Инстаграма зато што оне 

нису безбедна средина за особе млађе од 15 година. 

Препоручени број часова: 1 
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Алгоритамски начин размишљања 

У оквиру овог дела теме, ученици у специфичним окружењима за блоковско програмирање локализованих на српски језик (попут 

цоде.орг) решавају једноставне проблеме чије решавање захтева понављање (програмске циклусе). Наставник треба да представи 

узрасту примерен алгоритам/програм који садржи понављање (нпр. маца мења боју, исцртава се испрекидана линија, срце пулсира) и 

постави ученицима питање: „Ако бисмо сложили блокове на овакав начин, шта би се њиховим извршавањем добило?”. Ученици треба 

да аргументују своје одговоре и дебатују о тачности изнетих одговора. Након тога, наставник треба да прикаже узрасту примерен 

алгоритам/програм који садржи понављање, али садржи грешку. Након саопштавања сврхе програма, наставник треба да постави 

питање: „Да ли блокови сложени на овакав начин доводе до описаног решења? Да ли је могуће поправити програм?”. Ученици тада 

треба да предложе решења и по потреби дебатују о њима.  

Препоручени број часова: 3 

Појам гранања у програмима наставник не треба да уведе експлицитно, већ кроз проблемски оријентисан приступ. Најбоље је да се 

ученици сусретну са овим принципом кроз рад у неком од специфичних окружења за блоковско програмирање локализованих на 

српски језик (попут цоде.орг), у оквиру којих ће се бавити једноставним проблемима чије решавање захтева гранање. Кроз наведене 

активности наставник треба да укаже на програмске блокове који омогућавају гранање, као и на постојање дефинисаног услова на 

основу кога се гранање реализује.  

У склопу одабраног језика за визуелно програмирање који је локализован на српски језик наставник треба да прикаже ученицима 

неколико примера програма који садрже блокове који омогућавају гранање (блок Ако је-Онда и/или блок Ако је-Онда-У супротном). 

Приликом дефинисања услова у овим програмима наставник треба да користи томе намењене блокове (на пример, Ако си на рубу, Ако 

је тастер притиснут, Ако се објекти додирују), као и операторе поређења (мање, веће и једнако), које том приликом и представља 

ученицима. Наставник треба да нагласи да је резултат извршавања тако дефинисаних блокова Тачно или Нетачно. Кроз анализу 
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представљених задатака ученици треба да предвиде резултат извршавања блокова у њима (нпр. уколико се притисне тастер размакница 

на екрану ће се појављује сунце, уколико балон додирне кактус зачуће се звук „пуцања” и балон ће нестати, уколико маца ходајући 

стигне до ивице позорнице она ће се окренути и наставити да хода у супротном смеру).  

Наставник иницира разговор са ученицима о основним аритметичким операцијама (сабирању, одузимању, множењу и дељењу) и 

облицима њиховог записа у математици. Затим представља блокове у визуелном програмском језику који представљају аритметичке 

операторе (+, -, * и /) и приказује како се помоћу њих граде аритметички изрази. Приказује ученицима блокове који садрже 

аритметичке операторе и подстиче их да размисле и предвиде резултат њиховог извршавања. Подстиче ученике да примене блокове 

аритметичких оператора при креирању програма у визуелном програмском језику који садрже гранање (нпр. ученици формирају два 

аритметичка израза чије вредности пореде у програму и на основу резултата поређења дефинишу наредну акцију). Главни акценат 

током ових активности треба да буде на формирању израза на основу текстуалне формулације задатка тј. на моделовању проблема, док 

рачунар у потпуности преузима задатак израчунавања вредности израза (који је у нижем математичком образовању изразито важан). 

Препоручени број часова: 7 

Иницирати хеуристички разговор о питањима употребе гранања и понављања у програмима – шта се тиме постиже, на који начин се 

програм унапређује и сл. Подстицати ученике да ове концепте примене при програмирању физичких уређаја, у блоковском окружењу 

за програмирање локализовано на српски језик, ћириличко писмо. 

Препоручени број часова: 1 

 

 

 

 



 

400 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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: 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.  

– 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.  
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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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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 3.РАЗРЕД 

 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског програма: 4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

  

 

                                                                           1. 

 Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе Православног 

катихизиса; организација за извеђење часа. 

 Мотивисање ученика за похађање верске наставе  

                                                                            2. 



 Пружити ученицима основна знања о учењу Цркве о стварању света;  

 Омогућити ученицима да разумеју да Бог ствара природу и човека. 

 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, јер је словестан.  

 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 између Бога и створене природе.   

 

                                                                       3. 

 

 Омогућити ученику да увиди да је Бог створио свет из љубави;  

 Омогућити ученику да увиди да се Бог брине о свету;  
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 Омогућити ученику да разуме да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет.  

 

                                                                    4. 

 

 Пружити ученицима основ за разумевање да се лични однос са Богом остварује кроз служење Богу и ближњима;  

 Пружити ученицима основ за разумевање да 

 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. 

 

                                                                         5.  



 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. 

 

                                                                             6. 

 

 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 загађење 

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;  
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 Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса.  

 

 

Исходи: 

 

                                 Ученик ће бити упознат са садржајима којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 3. 

разреда основне школе, прибором потребним за рад и организацијом поводом одлазака на богослужења. 

                              Ученицима ће се предавати о библијској повести о стварању света, с тим у вези моћи ће да разумеју 

старину текста и понове неке елементе библијске повести о стварању света, да знају да се ради о верском а не о научном 

делу, да препознају Откровење, именују иконе на којима су представљени дани стварања света, на основу повести. 

Очекује се да ће објаснити да је свет створен љубављу Божјом и да се човек разликује од остале творевине јер је саздан 

по икони Божијиј. 

Појам слободне воље ће моћи да објасне да је акт одлуке а не случајности анализирајући прародитељски грех. Ученици 

треба да стекну свест о томе да се права слобода изражава као љубав према другим људима, природи и Богу. Разумеће 

сличност човека са Богом да се може подвести чиљеницом да смо умна бића, бића љубави, самовласности и личних 

односа. Сазнаће да се личност једино може остварити у заједници са другом личношћу и да за постојање човека као 

личности је потребан други. 

 Овим учењем може се појаснити да Бог постојање Бога као Личности, а не као природе. 

 Ученици треба да одреде јасно разлику између Бога као нестворене природе и човека као створене.  

  Ученици могу да разумеју повод да Бог Отац из бриге према свету и човеку шаље свога Сина у свет из љубави према 

овом свету. Ученици разумеју зашто се родио Син Божији. 

  Духовни свет умних духовнох сила анђела као сарадника Божјих у старању о свету, ученици познају бића са слободом 

вољом и избором хоће ли служити Богу или не. Ученици могу да праве разлику анђела послушних и непослушних 

Творцу. 

Ученици знају садржај молитве Анђелу чувару, текст и мелодију песме „Анђели певају“. 

Биће подстакнути да се труде да воле све људе (чак и оне од којих је веома различит 

Ученици ће проширити своје знање о служењу Светога Саве Богу и нашем народу, о томе шта су типици, 

аутокефалност и о љубави служења ближњима; 
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 Биће упознати да је Литургија захвалност Богу, захвалност Богу показује кроз наше дарове; 

 да наши дарови хлеб и вино представљају свет у малом и 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“ 

и бити подстакнути да учествују на Литургији како би показали Богу да желе да буде у заједници са Њим; 

 Освестиће и препознати личну одговорност за творевину, увидити да се загађењем наше околине, загађује цео свет. 

Увидити да се на православним иконама стварања света и човека, приказује зависност природе од човека; Препознати 

представе које приказују догађаје везане за стварање света;  

 Биће подстакнути на очување природе и своје животне средине, да гледају на природу као на Божју творевину. 

 

 

Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 
2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 
5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 
9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

     Упознавање са садржајем програма и начином рада  
Способност да се катихизација као духовно-сазнајна делатност представи као заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових 
ученика 

      Способност да се усвоје и поштују правила понашања  и стекне увид откуда свет и ми, како смо постали, од Кога смо постали.  

      Способност да се испричају и разумеју приче које говоре о томе да када некога волимо, онда га и поштујемо, поштујемо његове 
поклоне, љубав и осећамо захвалност. Права, обавезе и одговорност су неопходни и у заједници и у љубави, да би она свима била на 

радост и корист. 
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     Препознавање празника Пресвете Богородице, Њено житији је икони. 

     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. Потребно је да свако искаже свој доживљај заједнице. 

      Свест о заједници, о одговорности, о узрочно-последичној вези, о нашем понашању, о свету који може бити бољи, ако 

га ми преобразимо. Литургија као заједница и као служба која преображава свет. 
      Способност разумевања каузалног односа  

човек-природа-човек. Развијање свести да све што радимо природи, радимо себи и онима које волимо. 

 

Специфичне предметне компетенције 

      Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група располаже. 

     Способност да препозна да смо део свог Творца и Његове творевине, да нас љубав повезује са другима, Богом и 

светом. 

      Препознаје и разуме Божију љубав, надлежност, компетенцију, улогу и службу. 

      Препознаје да је заједница једино адекватно место изражавања себе као личности кроз однос и љубав са другима и са 

светом.Сам човек, ван заједнице је пусто острво без живота. 

       Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да литургију схвати као заједницу у којој  остварује пуноћу и 

богатство своје личности. У којој мењајући себе, мења и свет. Литургија нас преображава, а ми онда преображавамо свет. 

        Активно учешће у екологији и подизање еколошке свести. 

Кључни појмови садржаја програма  

Вера; Љубав; Знање; Бог Творац; Створитељ;Биће Божије; Човек; Свет; Творевина;Библија; Створени свет; Постање; 

Адам, Првородни грех; Покајање; Богородица; Мајка; Мала Госпојина; Ваведење; Благовести; Сретење; Велика 

Госпојина; Литургија; Љубав; Богородица; Заједница; Преображај света;Дар; Дародавац; Захвалност; Екологија 

Образовни стандарди за основно образовање 

Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода образовног система у одређеној фази или етапи 

образовања, и друго, јасан и усаглашен инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. Применом стандарда можемо да 

добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају очекиване ефекте, односно , да ли су исходи 

оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни ниво остварености исхода у односу на стандарде). Примена таквог система
вредновања допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу одлука које су засноване на емпиријски 
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добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе 

и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

        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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична настава 

реализује се у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз међупредметно повезивање, и 

формирање квалитетног примењивог ученичког искуства   

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

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 на часовима и 

провером знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење активности 

ученика на часу и кроз практичне радионице,  кроз израду паноа, презентација, пројеката...  

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

 Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са дидактичким захтевима, пропитивањем у 

складу занимљивог разговора, ученичког излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, 

методологијом едукативне игре и слично. Драматизација кроз игру улога   
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Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне методе и наставна средства 

 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, едукативне игре, штампани и 

писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

(индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног педагога) 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Р.број A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

УКУПНО : A 20-22* 720-792* 

Р.број Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
  

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

2. Пројектна настава 1 36 

УКУПНО: Б 2-3* 72-108* 

У К У П Н О : A + Б 22-23* 792-828* 

*Број часова за ученике припаднике националних мањина 
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Облици образовно-васпитног рада којима сe остварују обавeзни наставни прeдмeти, изборни програми и активности 

РБР 
ОБЛИК ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ 

РАДА  

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  21-23*  756-828*  

2.  Пројектна настава  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава   1         36 

5.  Настава у природи 7-10 дана годишње  

 

РБР  
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  

2.  Ваннаставне активности  1-2  36-72  

 

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ 

Програми наставe и учeња засновани су на општим циљeвима и исходима образовања и васпитања и потрeбама и могућностима 

учeника. Усмeрeни су на процeс и исходe учeња, а нe на самe садржајe који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји вишe 

нису циљ сами по сeби, вeћ су у функцији остваривања исхода који су дeфинисани као функционално знањe учeника тако да показују 

шта ћe учeник бити у стању да учини, прeдузмe, извeдe, обави захваљујући знањима, ставовима и вeштинама којe јe градио и развијао 

током јeднe годинe учeња конкрeтног прeдмeта. Овако конципирани програми подразумeвају да остварeност исхода води ка развијању 

компeтeнција, и то како општих и спeцифичних прeдмeтних, тако и кључних.  
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СВРХА И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА  

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, 

еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће 

у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање 

нулте толеранције према насиљу; 

3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4. развијање и практиковање здравих животних стилова, све- сти о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања 

и развоја физичких способности; 

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња; 

6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси; 

7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима; 

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и 

технологије; 
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10. развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражава- ња свог мишљења; 

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

13. развијање позитивних људских вредности; 

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање пра- ва детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот 

у демократски уређеном и праведном друштву; 

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и 

уважавање различитости; 

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултурал- ности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном 

року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

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. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. КЊИЖЕВНОСТ 66 14 80 

1. ЈЕЗИК ( граматика и правопис ) 27 23 50 

1. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 6 44 50 

УКУПНО 99 81 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– чита са разумевањем различите 

врсте текстова; 
КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 
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– укратко образложи свој утисак и 

мишљење поштујући и другачије 

ставове; 

– разликује књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, приповетку, 

роман за децу и драмски текст; 

– одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

– именује позитивне и негативне 

особине ликова; 

– уочи и издвоји основне елементе 

лирске песме (стих, строфа, рима и 

ритам); 

– тумачи идеје књижевног дела; 

– препозна ситуације 

кршења/остваривања права детета 

и стереотипе у књижевним делима; 

– уочи персонификацију и разуме 

њену улогу у књижевном делу; 

– разликује описивање, 

приповедање (у 1. и 3. лицу) и 

дијалог у књижевном делу; 

– преприча текст из различитих 

улога/перспектива; 

– уочи основни тон књижевног 

текста (ведар, тужан, шаљив); 

1. Шаљива народна песма Женидба врапца Подунавца 

2. Војислав Илић: Јесен/Владислав Петковић Дис: Зима 

3. Момчило Мошо Одаловић: Молитва за маму 

4. Мирослав Антић: Космонаутска песма 

5. Бранко Миљковић: Песма о цвету 

6. Добрица Ерић: Завичај/Oтаџбина је наша 

очевина/Момчило 

Мошо Одаловић: Птице косовчице 

7. Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија 

песма/Алексије 

Марјановић: Љубав 

8. Бранко Ћопић: Месец и његова бака/Десанка 

Максимовић: 

Пауково дело 

9. Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали један дан 

10. Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 

11. Народна песма Милош у Латинима 

12. Народна песма Јетрвица адамско колено 

Проза 

1. Народна прича о животињама: Међед, свиња и 

лисица 

2. Народна приповетка: Најбоље задужбине 

3. Народна приповетка: Ветар и сунце 

4. Народна бајка: Пепељуга 
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– уочи супротстављеност лица у 

драмском тексту; 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха;  

– изражајно рецитује песму и чита 

прозни текст; 

 – изводи драмске текстове; 

– усвоји позитивне људске 

вредности на основу прочитаних 

књижевних дела. 

– повеже граматичке појмове 

обрађене у претходним разредима 

са новим наставним садржајима; 

 – разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи оне које су 

увек у истом облику;  

– одреди основне реченичне 

чланове;  

– разликује врсту речи 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 

5. Бранислав Нушић: Прва љубав (одломак из 

Аутобиографије) 

6. Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

7. Гроздана Олујић: Стакларева љубав 

8. Светлана Велмар Јанковић: Стефаново дрво 

9. Лав Николајевич Толстој: Врабац и ласте/Два мраза 

10. Драган Алексић: Позориште на небу 

11. Весна Алексић: Детективско срце 

12. Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче – читање у 

наставцима  

Драмски текстови 

1. Гвидо Тартаља: Подела улога 

2. Љиљана Крстић: Кад пролеће дође 

3. Дејан Алексић: Слава 

Научнопопуларни и информативни текстови 

(из књига, енциклопедија и часописа за децу) 

● о нашим знаменитим књижевницама, сликаркама и 

научницама; 

● о природним лепотама и културним знаменитостима 

Србије; 

● о занимљивим пределима, народима, обичајима у 

свету 

● бонтон. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
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описивање;  

– употреби речи истог облика, а 

различитог значења, као и речи 

истог значења, а различитог 

облика; 

– препозна значење речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији;  

– напише разгледницу, честитку, 

приватно писмо;  

– прилагоди језички израз 

комуникативној ситуацији – 

формалној и неформалној;  

– повеже информације исказане у 

линеарном и нелинеарном тексту и 

на основу њих изводи закључак;  

– правилно структурира текст;  

– учествује у предлагању садржаја 

и начина рада; 

 

1. Милован Данојлић: Избор из поезије за децу 

2. Драган Лукић: Избор из поезије за децу 

3. Јасминка Петровић: О дугмету и срећи 

4. Рене Гијо: Бела Грива 

5. Ерик Најт: Леси се враћа кући 

6. Александар Поповић: Пепељуга 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

(са наведеног списка или по сопственом избору 

бирају се три дела) 

1. Избор драмских текстова за децу 

2. Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 

3. Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка/Очаране 

наочаре 

4. Горан Петровић: Разлике 

5. Едмондо де Амичис: Срце 

6. Јохана Шпири: Хајди 

7. Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 

8. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа 

9. Златко Васић: Чаробно путовање 

10. Урош Петровић: Мартинина велика загонетна 

авантура 

11. Гордана Тимотијевић: Сличице/Владимир из чудне 

приче 

12. Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет 
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13. Момо Капор: Сања 

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. 

 

ЈЕЗИК, ГРАМАТИКА И 

ПРАВОПИС 

- Речи које у писању и говору мењају облик; речи које 

не мењају облик (без именовања врста непроменљивих 

речи). 

- Реченица и реченични чланови (субјекат, предикат, 

објекат, прилошке одредбе). 

- Појам субјекта; различите врсте речи (именице и 

личне заменице) у функцији субјекта; изостављени 

субјекат. 

- Појам предиката (глаголски предикат). 

- Појам објекта (именице у функцији објекта). 

- Прилошке одредбе за време, место и начин. 

- Речи и групе речи у функцији субјекта, објекта и 
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прилошких одредаба; придев уз именицу у служби 

атрибута у оквиру групе речи која има службу субјекта 

или објекта. 

- Управни говор (трећи модел). 

- Велико слово: имена становника држава и насеља; 

називи улица и тргова; имена из уметничких дела – 

примери из обрађених дела (нпр. Ружно Паче...); 

- устаљена и посебно наденута имена животиња; 

- називи институција, предузећа и установа, 

манифестација; 

- устаљена имена историјских догађаја и личности 

(усклађено са предметом Природа и друштво). 

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

узрочном везнику јер. 

- Предлог са уз заменице (нпр. са мном, с њом и сл.). 

- Писање вишечланих бројева. 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

- Основни облици усменог и писменог изражавања: 

препричавање текста у целини и по деловима (по датом 

плану); причање у дијалошкој форми (уношење 

дијалога, управног говора у структуру казивања); 

описивање односа међу предметима, бићима и појавама; 

описивање природе, личности, књижевних ликова и сл. 

- Речи истог облика, а различитог значења; речи истог 

значења, а различитог облика (на примерима 

књижевних текстова); устаљени језички изрази. 

- Разгледница, честитка, писмо. 

- Књижевни и други текстови (линеарни и нелинеарни) 
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у функцији унапређивања језичке културе. 

- Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, 

сценско приказивање драмског/драматизованог текста и 

сл. 

- Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва три 

модела); наводници; велико слово; заменица Ви из 

поштовања; спојено и одвојено писање речи (речца ли, 

предлог са, вишечлани бројеви). 

- Језичке вежбе: допуњавање реченица предикатом у 

садашњем, прошлом и будућем времену; проширивање 

реченица; укрштене речи; асоцијације. 

- Лексичко-семантичке вежбе: одређивање значења 

устаљених израза; састављање речи на основу датог 

почетног и последњег слова; допуњавање низа речима 

које су повезане са датом речју. 

- Два школска писмена задатка – један у првом и један у 

другом полугодишту 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  4.  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

КЊИЖЕВНОСТ  

ОСНОВНИ 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. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује 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. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – 

пословице, загонетке, брзалице);  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту;  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 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 међу догађајима у тексту;  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их 

позивајући се на текст. 

 

ГРАМАТИКА 
 

ОСНОВНИ 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. одређује 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 
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уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

 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  

ОСНОВНИ 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. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу 

ситуације и текста/контекста у којем су употребљени. 

 

ГОВОРНА КУЛТУРА  
 

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења 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, 
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средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације;  

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 
 

ОСНОВНИ 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, рођендан), позивницу (за 

рођенданску 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 навођењу туђих 

речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки); 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, 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 
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коју поткрепљује одговарајућим детаљима;  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава 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);  

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о 

себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, 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 распоређује основну информацију и додатне информације 

унутар текста и пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагођава 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 
 

ОСНОВНИ 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, 
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пасус, име аутора; садржај, речник);  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;  

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 између 

ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; 

издваја речи које су му непознате. 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

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; одређује след 

догађаја у тексту;  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између 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. одређује 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 (предвиђа даљи 

ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, 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 одређене илустрације. 
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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 догађају);  

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 

предвиђену 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 догађаје и поступке ликова у тексту 

(нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује 

крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или 

износи свој став о догађајима из текста). 

Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета  

компетенција за учење; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња 

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 
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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 

догађајима 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 

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. 

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 догађаја, време и место дешавања у прочитаном 

тексту; именовати позитивне и негативне особине ликова; уочити битне појединости у описима бића и природе; уочити природу 

хумора 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 између 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 одређеног појма у књижевноуметничком тексту. Књижевни појмови се најпре уочавају у одговарајућем тексту, а затим 

се тумачи њихова функција. 
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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 навођења њихових назива).  

Пре увођења 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 субјекта усваја се на 

примерима именица и личних заменица. Треба јасно указати на разликовање врсте речи (именица, заменица) и службе (субјекат).  

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.  

Правопис 
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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 догађаја и историјских личности потребно је повезати са наставом предмета Природа и 

друштво.  

Писање речце ли обрађено 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. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на усавршавање језичкоизражајних средстaва код ученика, односно на 

развијање, богаћење и унапређивање 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. 

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. Помоћу књижевних и некњижевних текстова ученицима би 

требало указати на различите могућности употребе речи, синтагми и реченица у формалним/неформалним језичким ситуацијама, као и 
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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 унапређивати читалачку компетенцију. Посебно би их требало усмеравати на то да промишљају о 

текстовима, да их анализирају, да језички исправно и јасно искажу своје мишљење о одређеном 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.  

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 утврђивањем, 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. Говорне вежбе су у функцији изграђивања 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 пређе 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.  
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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 интересовањима ученика и наставним садржајима. Развијању смисла за прецизно изражавање и разумевање значења 

речи и израза доприносе различите вежбе, на пример: одређивање 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 израђују 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, а другог латиничким писмом.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:   

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде усмерено на добијање информација о 

обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено током наставе језичке културе у свакодневној 

формалној и неформалној комуникацији.  

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.  
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Корелација са другим предметима: 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Грађанско васпитање 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Грађанско васпитање 

Литература за (наставнике и ученике):  

Читанка за 4. разред Бескрајне речи- Наташа Станковић Шошо и Соња Чабрић; 

 Граматика за 4. разред Дар речи-Зорана Петковић и Јелена Срдић; 

Радна свеска за српски језик за 4. разред-Зорана Петковић,Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо; 

Методика наставе српског језика  

У свом раду наставници користе разне 

Приручнике за наставу српског језика 

,Научнопопуларни и информативни текстови(из књига, енциклопедија и часописа за децу); 

Енциклопедије, 

Садржаји са интернета, 

Вежбанке, 

Збирке задатака 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

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

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

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. БРОЈЕВИ 48 93 141 

2. ГЕОМЕТРИЈА 3 6 9 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 10 20 30 

Укупно: 61 119 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прочита, запише и упореди природне бројеве и прикаже их на 

бројевној правој; 

 – 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;  

БРОЈЕВИ 

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 
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– реши проблемски задатак користећи бројевни израз, једначину 

или неједначину;  

– процени вредност израза са једном рачунском операцијом;  

– одреди вишеструке декадне јединице најближе датом броју; m 

– прочита и запише разломке облика  – (m, n, n ≤ 10); 

m 

– упореди разломке облика   –    са  

n      

  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. 

формулама). 

Изрази са више операција (бројевни изрази и 

изрази са 

променљивом). 

Једначине и неједначине у скупу N0. 

                                m 

Разломци облика    –      (m, n ≤ 10). 

                                  n 

Упоређивање разломака са једнаким 

бројиоцима. 

Једнакост разломака. 

Сабирање и одузимање разломака са једнаким 

имениоцима. 

Децимални запис броја са две децимале. 

Сабирање и одузимање децималних бројева. 

ГЕОМЕТРИЈА 

 
Квадар и коцка 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

Мерење површине ( m2, dm2, cm2, mm2, km2, 

ha, a ). 

Површина квадрата и правоугаоника. 

Површина квадра и коцке. 

Мерење запремине ( m3, dm3, cm3, mm3 ). 

Запремина квадра и коцке. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  4.  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

БРОЈЕВИ ОСНОВНИ НИВО 

Зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој 

Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде 

Множи и дели без остатка ( троцифрене бројеве једноцифреним 

) у оквиру прве хиљаде 

Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

1.3.1. Уме да прочита и формално запише разломак 1/n и 

препозна његов графички приказ 

1.3.2. Уме да израчуна, половину, четвртину и десетину неке 

целине 

1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

 
СРЕДЊИ НИВО 

Уме да примени својства природних бројева( паран, непаран, 

највећи, најмањи, претходни, следећи број ) и разуме декадни 

бројни систем 

Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом 

броју 

Сабира и одузима, рачуна вредност израза 

Рачуна вредност израза са највише две операције 

Уме да решава једначине 

2.3.2. Уме да израчуна н- ти део неке целине 
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НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. Уме да примени својства природних бројева у решавању 

проблемских задатака 

3.1.2. Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени 

3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више 

операција, поштујући приоритет 

3.1.4. Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми 

3.1.5. Уме да одреди решења неједначине са једном операцијом 

3.3.1. Уме да прочита, формално запише и графички прикаже 

разломак  

3.3.2. Зна да израчуна део неке целине и користи то у задацима 

ГЕОМЕТРИЈА ОСНОВНИ НИВО 

1.2.1. Уме да именује геометријске облике у равни (квадрат, 

круг, троугао, правоугаоник и тачка); 

1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица   

1.2.4. Користи поступак мерења површине објекта, приказаног 

на слици, при чему је дата мерна јединица  

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.2.1. Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

2.2.2. Претвара јединице за мерење дужине 

2.2.4. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама 

2.2.5. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама 
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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); 

3.2.2. Уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

3.2.3. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

3.2.4. Уме да израчуна обим и површину сложених фигура у 

равни када су подаци дати у истим мерним јединицама 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ОСНОВНИ НИВО 

1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица  

1.2.4. Користи поступак мерења површине објекта, приказаног 

на слици, при чему је дата мерна јединица  

1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате 

запремине течности ( l,dl,ml ) 

1.4.3. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе 

(g,kg,t ) 

1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.2.2. Претвара јединице за мерење дужине 

2.4.2. зна јединице за време (минут и сат) и пореди временске 

интервале у једноставним ситуацијама 

2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из 

већих у мање 

2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 
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НАПРЕДНИ НИВО 

3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине течности 

3.4.3. Претвара јединице за мерење масе 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

Начин остваривања програма:  

Бројеви 

У четвртом разреду проширује се блок бројева на коме се ради, упознавањем природних бројева већих од 1000 и формирањем појма 

скупа природних бројева N и скупа природних бројева са нулом N0. Упознају се својства скупа N0: уређеност, 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 

као збирови вишеструких декадних јединица (4 321 = 4000 + 300 + 20 + 1) или збира производа једноцифрених бројева и декадних 

јединица (4 321 = 4 · 1000 + 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1). Одређује се месна вредност цифре у броју. Поступни развој појма броја подстиче се 

визуелним представљањем бројева на бројевној правој као и активностима одређивања 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. Негује се и развија навика процењивања вредности израза и провере тачности 
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рачуна. Ученике треба упутити да проверу тачности могу радити и калкулатором као и да могу користити апликације да би увежбали 

технике рачунања. 

Утврђују се својства операција која се изражавају реторички и симболички (формулама). Кроз примере ученицима се указује на 

функционалну примену својстава операција при рачунању.  

Поред утврђивања 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 Решавање једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове међусобне 

повезаности. Ученици се упућују да утврде вредности које би могла имати непозната у неједначини и у том скупу утврђује 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 ∈, { 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 утврђивање 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 између 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 дође 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 одређивања 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. Упоређивање разломака заснива се на визуелним представама при чему се прво обнавља упоређивање 

разломака са једнаким имениоцима, а затим се раде случајеви упоређивања 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. 

Геометрија 

У четвртом разреду, заокружује се прва етапа учења геометрије анализом геометријских тела, заснованом на примени знања и вештина 

стечених учењем геометрије у ранијим разредима.  

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 

међу појединим ивицама квадра, односно подударност међу 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 унапређују уочавањем веза између просторних односа и одговарајућих равних репрезентација. Зато 
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је пожељно код ученика развијати вештину представљања геометријских тела цртањем одговарајућих слика 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.  

Корелација са природом и друштвом могла би се остварити кроз дискусију о просторном планирању, архитектури и грађевинарству и 

одговарајућим занимањима, уз посебно истицање значаја прецизног цртања и прављења макета. Корисно би било са ученицима 

уопштено анализирати план и макету неке познате грађевине.   

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.  

Мерење и мере 

Увођењу стандардних мерних јединица за површину (mm
2
, cm

2
, dm

2
, m

2
, a, ha, km

2
) треба да претходи обнављање мерења дужине и 

одговарајућих стандардних јединица мере, као и подсећање на концепт мерења површине геометријских фигура, који су ученици 

упознали у трећем разреду без увођења стандардних јединца. Важно је да ученици овладају претварањем мерних јединица из већих у 

мање и обрнуто, вишеименованих у једноименоване и обрнуто, као и упоређивањем величина датих у истим или различитим мерним 

јединицама. Неопходно је да ученици повежу идеју поплочавања правоугаоника подударним квадратима са формулом за израчунавање 

површине правоугаоника. У задацима треба потенцирати правилан математички запис, прецизност и уредност приликом цртања и 
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израчунавања. Реалним примерима треба развијати способност процене површина (просторија, станова, игралишта, парцела итд.) и 

њиховог међусобног 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 (mm
3
, cm

3
, dm

3
, m

3
). 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 одређивање 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. 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:   

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик, 

 Ликовна култура, 

 Музичка култура, 

 Природа и друштво 

Литература за (наставнике и ученике):  

Уџбеник Математика 4-Нела Малиновић Јовановић; 

 Радна свеска за 4. разред- Нела Малиновић Јовановић; 

 Забавна математика, 

Методика наставе математике; 

 У свом раду наставници користе разне Приручнике за математику; 

 Разноврсни садржаји са интернета; 

 Вежбанке, 

Збирке задатака 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО  

ЦИЉ: Циљ учења предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. МОЈА ДОМОВИНА 17 12 29 

2. ЧОВЕК – ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ  3  3 6 

3. ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 15 9 24 

4. МАТЕРИЈАЛИ  8 5 13 

УКУПНО 43 29 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 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 

ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

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 
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Србије; 

– повеже различите природно- 

географске карактеристике Србије 

са размештајем становништва, изгледом 

насеља и делатностима људи; 

– уважава националну и културну 

разноликост као основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 

– представи знамените личности, 

културна добра и природне лепоте по 

којима је Србија препознатљива у свету; 

– у дискусији даје предност коришћењу 

локалних производа, производа 

направљених од рециклираних 

материјала, као и коришћењу 

обновљивих природних ресурса; 

– повеже промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 

– планира своје дневне активности и 

време проведено уз ИКТ уређаје; 

– затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима у дигиталном 

окружењу; 

– идентификује и самостално раздваја 

смеше просејавањем, одливањем, 

цеђењем и испаравњем; 

– испита електричну проводљивост 

материјала помоћу једноставног струјног 

животиња – значај и заштита. 

Национални паркови Србије. 

Друштвене карактеристике Србије 

(становништво, насеља и делатности).  

Грађани 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). 



 

445 

 

кола; 

– наведе примере штедљивог коришћења 

електричне енергије; 

– наведе примере употребе магнета у 

свакодневном животу; 

– наведе примере превенције и заштите 

од пожара; 

– прикаже хронолошки на ленти времена 

значајне историјске догађаје и личности; 

– опише начин живота људи кроз време 

користећи различите изворе 

информација; 

– представи ток и резултате 

истраживања (писано, усмено, помоћу 

ленте времена, презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

– пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора 

(писаних, сликовних, дигиталних); 

– повеже резултате рада са уложеним 

трудом; 

– сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

– учествује у друштвено-корисним 

акцијама уз подршку одраслих.  

 
ЧОВЕК – ПРИРОДНО И Човек – природно, друштвено и свесно биће. 
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ДРУШТВЕНО БИЋЕ Физичке промене у пубертету. 

Дигитална безбедност и последице прекомерног 

коришћења информационо-комуникационих 

технологија; непримерени садржаји.  

 
ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 

Живот у далекој прошлости (долазак Словена на 

Балканско полуострво, области које су Срби 

населили; начин живота). 

Српска држава за време владарске породице 

Немањића – успон и слабљење (владари – Стефан 

Немања, цар Душан, цар Урош; култура, начин 

живота). 

Живот под турском влашћу (начин живота, 

облици пружања отпора). 

Настанак и развој модерне српске државе (Први и 

Други српски устанак – узрок и ток; вође устанка; 

култура, начин живота). 

Србија у савремено доба (Први светски рат, 

настанак југословенске државе, Други светски 

рат, промена облика владавине, распад 

југословенске државе и осамостаљење Србије; 

култура, начин живота). 

 
МАТЕРИЈАЛИ 

Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух). 

Раздвајање састојака смеше (просејавање, 

одливање, цеђење, испаравање). 

Наелектрисавање предмета од различитих 

материјала. 

Електрична проводљивост – проводници и 
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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. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 4. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1. ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим 

бићима у њима 

1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе 

Србије: територија, границе, главни град, симболи, 

становништво 

2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских 

вода у свом месту и у околини 

2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – 

рељефа, вода, климе – и делатности људи 

3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање 

очигледним примерима 

1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе 

1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса 

1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по 

очување природе 

2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих 

ресурса и рационалног коришћења необновљивих ресурса 

2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као 
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природних ресурса  

2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она 

штити 

1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и 

насељу 

2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама 

2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских 

делатности 

3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима  

3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују 

2. ЧОВЕК – ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ  1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања 

1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови 

чланови 

1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и 

насељу 

1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот 

људи и основне мере заштите  

1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског 

здравља 

2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

3. ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 

4. МАТЕРИЈАЛИ  



 

450 

 

2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 

2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и 

њихових чланова 

3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова 

тела живих бића 

3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима 

1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости 

1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у 

прошлости 

1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски 

догађаји, појаве и личности  

2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад 

и сад 

2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода 

2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских 

извора о ком историјском периоду или личности је реч 

3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава 

1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште 

састављени од више материјала 

1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите 

састојке 

2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте 
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и електрицитета од оних који то нису  

2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала 

одређују њихову употребу и препознаје примере у свом 

окружењу  

3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

компетенција за учење; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

арадња; 

дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

Већина предметних исхода достиже се кроз непосредну истраживачку активност ученика уз контунуирану 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: 
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 посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу (уочавање видљивих 

карактеристика);  

 илустровање појава и процеса из свакодневног живота – навођење, 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.  
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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.   

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, вођење белешки и закључивање. Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се реализују на 

основу упутства – индивидуално, у пару или групи, кроз повезивање резултата огледа/експеримета 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). 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања образовно-васпитне праксе. Резултате 

целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању своје 

образовно-васпитне праксе.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику 

на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала 

улогу подстицајне повратне информације. 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 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик, 
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 Ликовна култура, 

 Музичка култура, 

 Грађанско васпитање, 

Физичко васпитање 

Литература за (наставнике и ученике):  

Уџбеник за 4. разред Природа и друштво- Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић; 

Радна свеска за 4. разред- Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић; 

Мудрица- Ивана Јухас,Јасмина Игњатовић; 

Географски атлас; 

Историјски атлас; 

Вежбанке, 

Збирке задатака; 

Енциклопедија о флори и фауни; 

Литература о историји Срба, 

Методика наставе Природе и друштва; 

Разноврсни садржаји са интернета; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

ЦИЉ:  Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Реализује се на свим часовима 
  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 41 67 108 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА Реализује се на свим часовима 
  

Укупно 41 67 108 

 

ИСХОДИ  

По заршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

– примени општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна 

     ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

Вежбе за развој снаге са реквизитима и 

без реквизита. 

Вежбе за развој покретљивости са 
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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 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

– поштује и примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на 

начин којим никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као 

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 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  

СПОРТ 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

Технике трчања. 

Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном техником. 

Бацање лоптице из залета. 

Скок увис прекорачном техником. 

Тробој. 

 

Спортска гимнастика 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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; 

– вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању; 

 Проширени садржаји 

Вежбе на тлу: 

– летећи колут из места. 

– састав. 

 

Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

Мини–рукомет. 

Футсал – „мали фудбал”. 

Основни елементи кошарке и мини-

кошарка. 

Основни елементи одбојке. 

Јаџент. 

Плес и ритимика Вежбе са вијачом. 

Вежбе са лоптом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

Пливање Основна обука пливања. 

Скок на ноге. 

 

Полигони Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 
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– учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

Култура вежбања и 

играња 

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. 

Здравствено васпитање  

Правилно држање тела и здравље. 

Значај вежбања за правилан рад срца 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.). 
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Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

Начин остваривања 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  

 физичка и здравствена култура.  

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног образовања и васпитања и узима 

се у обзир узраст ученика и сензитивни периоди развоја физичких способности. 

Програм четвртог разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. 

Наставне области: 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и у другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 
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 развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремној фази часа (део главне фазе часа 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; 

 правилно држања тела. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

Учење моторичких вештина остварује се кроз различите активности применом основних дидактичко-методичких приципа и метода 

рада неопходних за достизање постављених исхода. Моторичке вештине треба да омогуће ученицима сналажење у свакодневним и 

специфичним животним ситуацијама у којима се очекује њихова примена. Ученицима који имају потешкоће са одређеним мотричким 

вештинама, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених, или предвежбе. Ученицима који имају потешкоће да достигну 

предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигну у наредном периоду. У раду са напреднијим ученицима могу се користити 

додатни садржаји у складу са њиховим способностима. Кроз процес остваривања програма неопходно је пратити способности ученика 

за различите физичке активности.  

Усавршавање моторичких вештина је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд). Пре учења нових моторичких вештина у четвртом, неопходно је поновити развијене моторичке вештине из 

претходних разреда. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају 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. 



 

461 

 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу. развијање и неговање другарства. 

препознавање негативних – неприхватљивих облика понашања у игри и др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити и на: неговању патриотских вредности (народне традиције и мултикултуралности), 

формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредности итд. 

Основне карактеристике реализације наставе:  

 јасноћа наставног процеса; 

 оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

 избор рационалних облика и метода рада; 

 избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима; 

 функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене 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 извођења. Свим вежбањима претходе тачна 

упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује на грешке и исправљаих.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:   
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У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник подједнако, 

континуирано прати и вреднује: 

 ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у Физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

 вежбање у адекватној спортској опреми; 

 активно учествовање на часовима Физичког и здравственог васпитања; 

 вежбање и играње у слободно време; 

 приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без реквизита; 

 постигнућа у моторичким вештинама; 

 индивидуални напредак ученика. 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је 

узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом 

вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и 

ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе прати се и вреднује: 

 познавање основних правила елементарних и спортских игара, основних здравствено-хигијенских правила вежбања и здраве 

исхране; 

 учешће у ваннаставним активностима. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, врши се на основу посебног ангажовања у 

настави. 
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Праћење, вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог индивидуалног напретка. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 

Музичка култура, 

Природа и друштво 

Литература за (наставнике и ученике): 

Методика наставе физичког васпитања; 

Приручници о физичком и здравственом васпитању, 

Разни интернет садржаји 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА (4.разред) 

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

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

народа. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. КОМПОЗИЦИЈА 28 22 50 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 2 2 4 

3. НАСЛЕЂЕ 6 2 8 

4. СЦЕНА 6 4 10 

УКУПНО 42 30 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 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 

ликовног пројекта или радионице; 

КОМПОЗИЦИЈА 

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. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Хералдика – застава, грб, печат.  

Пиктограми.  

Споразумевање сликом. 

НАСЛЕЂЕ 

 

Споменици природе и споменици културе у Србији.  

Археолошки локалитети, замкови и утврђења, манастири, музеји. 

 Познати уметници и најзначајнија дела. 

СЦЕНА 

 

Сценографија за позориште, филм и телевизију. 

 Елементи сценографије. 
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– разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може 

применити. 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

- компетенција за учење; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

КОМПОЗИЦИЈА  

Организација композиције се и даље учи постепено. Ученици могу прво да креирају једноставну композицију распоређујући на папиру 

(или у апликативном програму за цртање) правилне (или правилне и неправилне) облике према замишљеној линији – хоризонталној, 

вертикалној или дијагоналној (елементи се могу распоређивати 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.  
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Напредним и заинтересованим ученицима/одељењу наставник може да понуди и друга објашњења.  

До краја разреда ученици треба да испробају традиционалне технике које нису користили у претходним разредима. Ученицима је 

потребно указати на озбиљно загађење планете пластиком и упутити их да избегавају производе у амбалажи која се тешко разграђује 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. 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 увођење 

кућних љубимаца...) и обавештења (школа, излаз, место у превозу резервисано за инвалиде или труднице, стаза за бицикле, дечје 

игралиште...).  

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 

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.  



 

468 

 

Уметничка дела имају функцију илустровања појмова који се објашњавају, а користе се и као подстицај (мотивација) за стваралачки 

рад. Међутим, 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 сцена , сценографија , сценограф.... Ученици треба да добију елементарне информације о 

фазама рада. Сценограф прво сарађује са режисером и упознаје се са делом које се изводи. Затим израђује нацрте за сцену и сарађује са 

дизајнером светла, костимографом, мултимедијалним уметницима, тимовима који израђују кулисе, реквизите, маске, перике, шминку... 

Најважније што ученици треба да сазнају је да се сценографија креира тимски, да је за рад неопходно знање о елеменатима 

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. Практични рад се планира као пројекат или радионица. Циљ учења је развијање креативних 

идеја и вештине сарадње. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи за 

процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су:  

 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...); 
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 однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да 

сарађује; уважава туђу 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, догађаје, феномене, идеје, дела...); 

 оригиналност (оригиналан је у односу на туђе 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. Наставник може да прилагођава методу у складу са типом активности/ задатка или да 

осмисли другачије чек-листе. 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик; 

 Математика; 

 Музичка култура 
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Литература за (наставнике и ученике): 

Ликовна култура 4 – Данка Деспотовић Андрић; 

Методика наставе ликовне културе; 

 Разноврсни садржаји са интернета; 

Приручник ,,Фалкен'' Цртање и сликање; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА (4.разред) 

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

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

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

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 14 2 16 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 11 2 13 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 5 2 7 

Укупно 30 6 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике; 

– препознаје народну и уметничку 

музику; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  

Композиције различитог карактера. 

Елементи музичке изражајности (инструмент, глас, 

мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). 

Вокална и инструментална музика (композиције 
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– 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; 

– осмисли музички одговор на музичко 

питање; 

– осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и извођењу 

музике; 

– коментарише своје и туђе извођење 

музике; 

– самостално или уз помоћ одраслих 

домаћих и страних композитора). 

Дела фолклорне традиције српског и других народа. 

Музичка прича. 

Музика у служби других медија. 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

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 

це1 -це2. 

Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 
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користи предности дигитализације: 

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

Це-дур лествица. 

Репетиција, прима и секонда волта 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Једноставна ритмичка и мелодијска пратња. 

Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 

Звучна прича на основу познатих музичких садржаја, 

звучне ономатопеје и илустрације на краћи литерарни 

текст (учење у контексту). 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. 

Креирање мелодије на одабрани текст 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 
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- дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Композиција се први пут 

увек слуша у целини (демонстративно слушање), са унапред постављеним задатком за слушање музике − уочавање извођачког 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 између 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. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

Извођењем 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 шажњу на став тела, правилно дисање и мимику лица. Треба инсистирати на 

интонативној и ритмичкој усклађености, добром фразирању и одговарајућој динамици. Важно је увек обратити пажњу на дикцију и 

разумевање садржаја.  
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Уз певање песама ученици могу да се изражавају и једноставнијим кореографијма. 

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.  

Песме се обрађују у тонском опсегу од ха
 
до це

2
. 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 у 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:   

 извођење једноставнијих ритмичких аранжмана; 

 извођење 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 извођењу инструменталних 

аранжмана ученике делити у две или три групе. 

СТВАРАЛАШТВО 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз:  
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 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.   

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, па функционални задаци имају 

приоритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и напредовање 

сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.  

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик 

 Математика 
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 Ликовна култура 

 Физичко васпитање 

 Верска настава 

Литература за (наставнике и ученике): 

Уџбеник Музичка култура 4 – Маја Обрадовић 

Методика наставе музичке културе 

Разноврсни садржаји са интернета 

Приручници 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик – четврти разред 

ЦИЉЕВИ: наставе енглеског језика у четвртом разреду су да оспособи ученика да комуницира на енглеском језику на 

основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава енгелског језика треба да 

подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика, да олакша разумевање других 

и различитих култура и традиција, стимулише машту, креативност и радозналост и подстиче задовољство коришћења 

енглeског језика. 

ЗАДАЦИ:  

- овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

15. Introduction 
8        4 12 

16. Friends and Family 
8 4 12 

17. My world 
8 4 12 

18. Time 
8 4 12 

19. Places 
8 4 12 

20. People 
8 4 12    

УКУПНО 48 24 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 
- препознају и именују појмове који се односе на тему 

- представе себе и другог; 

- поздраве и отпоздраве примењујући једноставнија језичка 

средства; 

- препознају и именују предмете из непосредног окружења; 
- разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на њих; 

1. Introduction Изразе и речи које се односе на представљање 

и поздрављање, давање и тражење 

информација личне природе Good 

morning/afternoon/evening/night! Goodbye. Bye. 

See you later. See you. Hi! My names’s/name is 

Crala Fletcher. Hello. I’m Molly Dawson. What’s 

your name? 
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- дају једноставна упутства и налоге; 

-разумеју јасно постављена једноставна питања личне природе 

и одговаре на њих; 

- постављају једноставна питања личне природе; 

- разумеју једноставне описе и опишу предмете из 
непосредног окружења једноставним језичким средствима; 
- разумеју једноставне изразе који се односе на количину/број 

и реагују на њих; 

- траже и пруже основне информације у вези са 

количинама/бројевима; 

- изразе присуство/одсуство нечега; 

- разумеју и примењују устаљена правила учтиве комуникације – 
формални и неформални поздрави; 

разумеју и уоче сличности и разлике у именима људи са енгелског 

говорног подручја  – име, средње име, презиме, кратко име, 

надимак, презиме. 

How do you spell your name? What’s your phone 

number? It’s …; изразе речи које се односе на 

школски живот; употребу неодређеног члана 

a/an -  What’s this? It’s a book/an apple/a 

picture/an umbrella; бројеве до 100 и множину 

именица dog/dogs, watch/watches, man/men, 

child/children… ; језичке структуре Stand up! Sit 

down! Open your books. Look at the picture! 

(Императив) There is/ are - There’s a cat. 

There are four chairs. There aren’t five apples. 
There isn’t an umbrella on the table. Is there a 

picture on the wall? Yes, there is. No, there isn’t. 

Are there four pecils? Yes, there are. No, there 

aren’t.  How many cats are 

there?(Егзистенцијално ’There’); кратке 

текстове и дијалоге који се односе на тему 

(слушају, читају, говоре и пишу); енглеска 

имена First name:Bradly  Middle name:Adam 

Surname:Fletcher My short name is Brad. My 

nickname is Fletch. 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 
- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- представе друге; 

- разумеју јасно постављена једноставна питања личне природе 
и одговаре на њих; 

- постављају једноставна питања личне природе; 

- разумеју једноставна обавештења о хронолошком 

времену (дани у недељи) и реагују на њих; 

- траже и дају кратка једноставна обавештења о хронолошком 

времену; 

- разумеју једноставне исказе којима се изражава 

припадање / неприпадањеи реагује на њих; 

- траже и дају једноставне исказе којима 

се изражава припадање/неприпадање; 

- знају разлике у начину писања адресе; 

знају имена важних улица у Лондону и по чему су познате. 

2. Friends and 

Family 
Имена држава и главних градова; изразе и речи 
којима се именују чланови уже и шире 

породице – mother, father, parents, grandmother, 

grandfather, grandparents, daughter, son, 

children, borther, sister, aunt, uncle, cousin; дане 

у недељи; језичке структуре I’m from Britain. 

Where are you from? This is Max. How old is he? 

He’s thirteen. She isn’t from Australia. She’s from 

France. These are my internet friends. This is my 
brother. His name is… This is their dog. Its name 

is… We are in our garden. Is it Tuesday today? 

No, it isn’t. It’s Wednesday. Are you at home? No, 

I am not. Who is the song for/from? (The Present 

Simple Tense глагола to be, Присвојини 

придеви); кратке текстове и дијалоге који се 

односе на тему (слушају, читају, говоре и 

пишу); писање 
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адресе; имена важних улица у Лондону и по 

чему су познате. 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 
- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставне исказе којима се изражава 
поседовање / непоседовање и реагују на њих; 

- траже и дају једноставне исказе којима се изражава 

поседовање / непоседовање; 

-разумеју једноставан  опис живих бића, предмета и места; 

- опишу жива бића, предмете и места једноставним језичким 
средствима; 

уоче сличности и разлике у наставним предметима и начину 

живота у школама у Велсу, Енглеској и код нас. 

3. My world Изразе и речи које се односе на забаву и 

разоноду – a skateboard, a games console, a 

radio, a mobile phone…; боје и друге описне 

придеве – yellow, green, orange… big, small, 

thin…; речи којима се именују кућни љубим- 
ци – a rabbit, a parrot, a budgie…; школске 

предмете – Geography, Maths, Science…; језичке 

структуре – My friend Tom has got a computer. I 

haven’t got a skateboard, but I’ve got a remote 

controlled car. Have you got a camera? Yes, I 

have. No, I haven’t. I’ve got a big present. She’s 

got four thick books. What lessons have you got on 

Wednesday? We’ve got double period of Maths on 

Friday. This isn’t Millie’s new jumper. It’s my new 

blanket. Birds have got wings nad feathers. 

Humans haven’t got a tail. 

Cats have got whiskers. This is my school. I’m in 

year 8. There are 30 students in our class. (Have 

got за изражавање поседовања и описивање, 

правилан редослед придева у реченици); 

кратке текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 
- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставна обавештења о хронолошком времену 
и реагују на њих; 

- траже и дају кратка и једноставна обевештења о хронолошком 

времену; 

- разумеју једноставне исказе о уобичајеним активностима 
и реагују на њих; 

- опишу и планирају уобичајене активности кратким 

једноставним језичким средствима; 

-разумеју једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагују на њих; 

4. Time Изразе и речи којима се изражава хронолошко 
време – What’s the time? It’s five o’clock. It’s 

half past two/quarter past three/quarter to 

five/twenty past four/ten to six…; изразе и речи 

које се односе на свакодневне активно- сти, 

хобије, спортове и активности у слободно 

време - get up, have a shower/braekfast, take the 

bus to school,  play tennis / football, play the 

guitar / piano, collect things…; језичку 

структуру – I get up at half past seven. What time 

do you get up? I read books and magazines in bed. 

We don’t have lunch at home. Do you take the bus 
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- траже мишљење и изражавају допадање/недопадање 

једноставним језичким средствима; 

разумеју и опишу популарне спортове у ВБ. 

to school? Yes, I do. No, I don’t. He doesn’t 

collect badges. She plays the guitar. He has 

training after school on Tuesadays. I like sport. 

My brother Eddie doesn’t like it. Do you like 

skiing? Yes, I do. No, I don’t. What do you like 

doing in your free time? I playthe piano. The 

trumpet is a wind instrument.  (The Present 

Simple tense); кратке текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

 
По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставне описе места; 
- опишу места једноставним језичким средствима; 
- разумеју једноставна обавештења која се односе на положај у 

простору; 

- траже и пруже једноставна обавептења која се односе 

на положај у простору; 

- разумеју кратка упутства и налоге и реагују на њих; 
- упуте кратка упутства и налоге; 

уоче сличности и разлике у изгледу градова култури становања у 

ВБ и код нас. 

5. Places Речи којима се именују просторије у 
стану/кући, намештај, институције у месту 

становања; предлоге за место; језичке 

структуре There’s a bed in my bedroom too. It’s 

in front of the window. My skateboard is in the 

wardrobe and my guitar is on the bed. The 

football is next to the chest of drawers. Where’s 

the robot? It’s behind the bag. There are three 
bedrooms upstairs. There’s a hall, a dining room 

and a kitchen downastairs. Our parents are in the 

kitchen. Is there a cinema in your town? Yes, 

there is, but there isn’s a theatre. There isn’t a 

station near my home. The bus stop is opposite 

the museum. (Егзистенцијално ’There’+ The 

Present Simple Tense глагола to be); I can speak 

English. Can you play the 

piano? (Can за изражавање способности) Go 

back to the start. Go to number 33 and miss a turn 

( Императив); кратке 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 једноставне описе живих бића и опишу их користећи 

једноставна језичка средства; 
- разумеју једноставне исказе о уобичајеним и тренутним 

радњама и плановима и реагују на њих; 

- опишу уобичајене и тренутне активности 

6. People Изразе и речи које се односе физички изглед 

људи, одећу и свакодневне активности; језичке 
структуре – I’m Carla. I’m tall and I’m very 

slim. I’ve got long fair hair and blue eyes. This is 
my brother. He’s short and quite 
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једноставним језичким средствима; 

- разумеју цене; 

- траже и пруже информације о ценама; 

- разумеју и примене основне норме учтиве комуникације (у 

продавници); 

- уоче мултикултуралност британских градова; 

опишу уметничку слику. 

slim. He’s got short brown hair and brown eyes. Is 

he tall? Has she got brown eyes? (Have got и The 

Present Simple Tense глагола to be за описивање 

људи); It’s ten o’clock. Carla is getting in the 

car. They’re going into town. Andy is buying some 

ballons. This person is wearing a black jacket. I 

am wearing a blue shirt, black jeans and sneakers. 

We go to the park every Saturday morning, but we 

aren’t going today. We usually go into town on 

the bus, but we’re going in the car today (The 
Present Continuous Tense+ The Present Simple 

Tense); How much is this pen? It’s 75p. And those 

ballons? They’re 50p each. That’s £3.25. Here 

you are. Thank you. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 4.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Introduction 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.15. 1.1.16. 1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.3. 1.3.1. 

 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19.2.1.20. 2.1.22.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.3.2. 

2. Friends and Family 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.3.2. 
 
       

3. My world 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.15.  1.1.16.  
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1.  2.2.2. 2.2.3. 2.3.2. 
 
  

4.Time 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.18. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.  
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1.  
2.2.2. 2.2.3. 2.3.2. 
 

5.Places 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.18. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 
 



 

485 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 
2.1.20.  

2.1.22.  2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.2. 
 
 

6.People 
ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.18. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

 

 
СРЕДЊИ НИВО 
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Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

Компетенција за учење; Сарадња; Комуникација; Рад са 

подацима и информацијама; Дигитална компетенција; 

Решавање проблема; Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: аудио-лингвална, рад на тексту, демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: Фронтални, индивиду- ални, у пару, групни. 

Активности: 

- наставника:  Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самостал- ност у раду, креа- тивно / критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и евидентира рад и напредовање ученика. 

- ученика: Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења 

граматичких садржаја; раде вежбе слушања, читања, говора и писања; глуме, симулирају, раде пројекте. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима, тестови језичких вештина и различите технике формативног оцењивања. 

Корелација са другим предметима: српски језик и књижевност, грађанско васпитање, математика, ликовна култура, музичка култура 
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Литература за (наставнике и ученике):  

Project 1, Serbian edition (енглески језик за 4. разред основне школе) - уџбеник и радна свеска са CD-ом и кодом за Project Online Practice. 

Аутор: Tom Hutchinson 

Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2021. 

Project 1 - Приручник за наставнике са кодом за Online Practice, Tom Hutchinson, Zoltan Rezmuves; 



 

487 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање 

школског 

програма: 

4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

                                                                           1. 

 

 Упознавање ученика са садржајима и начином рада  

 ученик ће бити мотивисан да похађа часове верске наставе 

 

2. 

 

 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; 

 Развијање свести ученика да смо у Цркви позвани на живот у заједници  

 

3. 

 

 *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 

4. 

 

 Омогућити ученицима да уоче да су светитељи наши путеводитељи ка Царству Божјем; 

 Омогућити ученицима да уоче значај жеље за остваривање заједнице са Богом; 
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 *Указати ученицима да је Литургија заједница свих светих са Богом. 

 

5. 

 

 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 

 врлине представљају прихватање Божје воље; 

 Пружити ученицима могућност да примете да они управљају својом вољом и 

 праве личне изборе . 

 

6. 

 

 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 између 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. 

 

Исходи: 

 

Ученици ће бити упознати са основним информацијама о темама које ће се обрађивати у настави Православног 

катихизиса током четвртог разреда и схватити какво је њихово предзнање из градива обрађеног у претходном 

разреду школовања. Такође знаће шта је потребно носити од прибора за рад. 

Правиће разлику извеђу заједнице Цркве и сваке друге заједнице у којој учествују само они који то желе и знати да 

се они који су у заједници са Христом називају хришћани и да је Црква њихова заједница. 

Добиће задужења да обраде ликове наших предака, знаменитих личности које су своје животе посветили 



 

489 

 

стваралаштву и Богу. Моћи ће да схвате њихову пожтрваност, да наведу које врлине су карактеристичне за њихову 

личност као и дела која су нам оставили. 

С тим у вези, разумеће да нас Христос позива у лични однос - заједницу љубави, знаће да су апостоли људи који су 

слични нама и уочити да је вера основ заједнице са Богом. Моћи ће да наведу како су Апостоли позивали људе у 

заједницу љубави са Христом, као и ко су они. Обајсниће службу Апостала и њихове наследнике епископе. 

Објасниће апостолско прејемство. 

             Разумеће значај Христовог оваплоћења (рађања) и усвојити текст и мелодију песме „Звезда се засја“  

 Изградиће свест о томе ко су светитељи, знаће прозбе литургије да су сви позвани да буду светиетљи и уочити 

важност светитеља као наших узора за остваривање личног јединства са Богом. 

 Знаће какву важност Савине речи и дела имају за нас данас, уочити да је за остваривање јединства са Богом 

потребна искрена жеља и схватиће да је Литургија начин на који сви остварујемо заједницу са Богом. Моћи ће да 

препознаје љубав као највећу врлину светих, а не страх и бојазан од њих. 

         Увидеће да се грех јавља као последица одсуства истинске љубави да је погрешан избор.  

Биће упознати са садржајем књиге ''Из града ја у рад ти'', наводиће карактерне особине ликова романа и увидети шта 

је самољубље и по чему се оно разликује од љубави и да без врлина нема љубави, да је само врлинама могуће 

остварити однос љубави са Богом и људима;  

Знаће да наведу најважније хришћанске врлине и схватиће да врлине нису човеку дате, већ да се за њих треба 

трудити, да су задате. Свет о томе да се врлине усавршавају.  Биће подстакнути да следују светитељима Божјим;  

Знаће молитве: Оче наш, Богородице Дјево, садржај молитве «Царе небески», тропар Божића, Васкрсења и Св. 

Сави. Моћи ће да наведу све Христове и Богородичине празнике, препознају икону и догађаје. 

 

Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 
3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 
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9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

      Упознавање са садржајем програма и начином рада  
       Способност да се катихизација као духовно-сазнајна делатност представи као заједничко дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 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. Потребно је 

да свако искаже свој доживљај заједнице. 

       Способност да се усвоје и поштују правила слободе, избора, љубави и заједнице. 

Права, обавезе и одговорност су неопходни и у заједници и у љубави, да би она свима била на радост и корист. 
        Способност да се препозна наш позив, призив, задатак и мисија. Да се препозна шта је наш пут у овом животу. 

      Способност уочавања и прихватања значаја посебних и одабраних људи и њихове вредности за нас. Свест о врлина, 

о нашим особинама, о одговорности, о узрочно-последичној вези нашег понашања и нашег окружења, о свету 

који може бити бољи, ако га ми преобразимо. 

      Способност разумевања каузалног односа, Бог-природа-човек. Развијање свести о свеприсутности нашег 

Творца. 

 

Специфичне предметне компетенције 

       Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању 

ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже. 

       Способност да препозна да смо део слободне заједнице љубави између Творца и Његове творевине, Цркве. 

Да нас љубав у тој заједницици повезује са другима, Богом и светом. 

        Препознаје и разуме позив, љубав, надлежност, компетенцију, улогу и службу христоса као Сина Божјег 

        Препознаје да је велики значај светих за људски род у етичком, есхатолошком и сотериолошком смислу. 

да се кроз њих огледа Бог и спасава свет. 

         Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да критички самопроцени себе и своје особине и 

понашање, да  прихвати одговорност, самокорекцију, и уложи вољу и труд да се мења. Да поштује пуноћу и 

богатство туђе и своје личности. Да развије свест да мењајући себе, мења и свет. Врлински живот преображава 
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нас, а ми онда преображавамо свет. 

         Активно присуство и учешће Бога у овом свету огледа се у нашем избору да је Бог увек са нама, по нашој 

вери, љубави и вољи. 

          

Кључни појмови садржаја програма  

Вера; Љубав; ЗнањеЦрква; Заједница; Син Божји Исус Христос; Човек; Слобода, Житије, Христос; Заједница; 

Божја љубав; Наша љубав; Оваплоћење; Богојављање; Преображење; Сретење; Васкрсење;Чудо; Вазнесење; 

Силазак Св. Духа, Апостол, Светитељ;Врлине; Усавршавање; Преображај света;  Човек; Природа; Љубав; Бог 

 

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода образовног система у одређеној 
фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. 

Применом стандарда можемо да добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају 

очекиване ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни ниво остварености 
исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања допринеће квалитетнијем планирању у области 

образовања и доношењу одлука које су засноване на емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део 

документа у односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

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 сазнајно, а мање на формативно  и информативно. Развијати 

опсервацију, промишљање, уочавање, критичко мишљење, анализу уоченог и преживљеног и закључивање. 

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава. Практична 

настава реализује се у природи и у цркви – учешћем у литургијском сабрању и причешћивању.  

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, кроз међупредметно 

повезивање, и формирање квалитетног примењивог ученичког искуства .   

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 
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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 

на часовима и провером знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на радионицама, 

дискусијом, кроз интеракцију и групни рад. 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  усмени разговор и кроз посматрање и праћење 

активности ученика на часу и кроз практичне радионице,  кроз израду паноа, презентација, пројеката...  

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

 

 Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са дидактичким захтевима, 

пропитивањем у складу занимљивог разговора, ученичког излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни 

и прецизни одговори, методологијом едукативне игре и слично. Драматизација кроз игру улога. 

Изражајно читање одабраних житија. Препознавање икона и повезивање са јеванђељским параболама. 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 
 

 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне методе и наставна средства 

 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 
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Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, едукативне игре, 

штампани и писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног педагога) 



 

494 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (4.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

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

принципе, процедуре и вредности демократског друштва.  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ Број часова 

1. ЉУДСКА ПРАВА: Ја и други на планети Земљи 
16 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО: Култура и традиција 
10 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ: Прекомерна потрошња 
6 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ : Еколошка акција 
4 

УКУПНО 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник 

ћe бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

разликује примере одговорног и ЉУДСКА ПРАВА Планета Земља припада свима који на њој живе 
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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; 

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; 

Ја и други на планети 

Земљи 

 

Узајамни утицај природе и човека. 

Потребе појединца и опште добро – задовољавање људских потреба без  

угрожавања   будућих  генерација.  

Одговоран однос  према свету у коме живимо – Мисли глобално делуј 

локално. 

Право на здраву животну средину 

Трећа генерација људских права. Вредности на којима почива – право на 

живот у здравој животној средини; право на одржив економски развој; 

право на рационално коришћење природних и енергетских ресурса; право 

на спречавање свих облика загађивања животне средине; право на 

доступност информација о стању животне средине.  

ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Култура и традиција  

Култура и традиција 

Материјално и нематеријално наслеђе једне заједнице настало под 

утицајем свих народа који су ту живели и сада живе. 

Културни идентитет 

Неговање традиције и културе сопственог народа и поштовање традиције 

и културе других. 

Мултикултуралност и интеркултуралност  

 Живот поред људи других култура  или заједнички живот са њима.  

Избеглице и мигранти  

Невољно кретање људи из једне у другу културну заједницу. 

Непознавање других култура као основ за развој стереотипа, предрасуда 

и дискриминације. Уклопити се у нову средину, а сачувати свој културни 

идентитет. 

Сусретање култура 

Сусретање и прожимање различитих култура без губљења културног 
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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. 

идентитета.  

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња  

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 произвођача – нови модели новог модела. 

Деца – омиљена циљна група произвођача. 

Медији и потрошачка култура 

Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у рекламама.  

Права потрошача 
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Информације од значаја за потрошаче. 

Однос цене и квалитета производа. 

Права и одговорност потрошача.  

Заштита потрошачких права. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Еколошка акција 

Планирање и извођење еколошке акције  

Одређивање циља и израда плана акције. 

Извођење и документовање акције.  

Промоција акције на нивоу школе. 

Вредновање акције. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета: 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

Изборни програм Грађанско васпитање за четврти разред организован је, као и програми за претходна три, по моделу спирале што 

значи да су садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански 

активизам), али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају.  



 

498 

 

Пројектна настава подразумева унапређивање компетенције ученика да користе савремене технологије у образовне сврхе на одговоран 

и безбедан начин, што се уклапа са очекиваним исходима програма Грађанског васпитања за други разред (безбедност у коришћењу 

интернета), а који треба и даље неговати. Важно је и то да ученици све време документују свој рад како би унапредили компетенције за 

вредновање тока и исхода акције, као и за писање различитих извештаја или припрему презентација, изложби и сл. 

Достизање 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. 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 

између 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, туђих увида или готових предлога. Добро 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 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 учествовање.  

У овом програму продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте: постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи у току рада на неком садржају као вид 

документовања процеса учења и активности ученика, при интеграцији или рекапитулацији обрађених 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. 
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Подстицајним питањима може да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе, што је озбиљан захтев за ученике 

четвртог разреда, који су још у извесној мери (мада мање него пре) фокусирани на сопствене потребе, мисли, осећања. Конструктивна 

комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се достигну жељени исходи. Наставник треба да обезбеди да се 

на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло, уз обавезу поштовања и уважавања других и другачијих погледа и 

мишљења. Његова улога је и да обезбеди наставна средства или упућује ученике како да их сами пронађу.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:   

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о оцењивању у основној школи. Оно је описно и 

подразумева да ученици имају увид у своје напредовање и то не само у достизању исхода из овог програма, већ и у развоју неколико 

међупредметних компетенција, посебно компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. Како је највећи број активности 

ученика, у оквиру часова овог изборног програма, организован кроз групни рад, то значи да наставник треба да има јасне критеријуме 

праћења напредовања који су и ученицима познати. Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у 

активностима, како прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет 

постављених питања, способност да се нађе веза међу 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. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, 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. Када су у питању активности ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду оптерећени резултатима, јер 

се и из неуспелих акција може много научити. Истовремено, наставник пружа подршку ученицима да и сами процењују сопствено 

напредовање и напредовање групе. 
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Корелација са другим предметима: 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

Приручник Грађанско васпитање 

Разни садржаји са интернета 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

ЦИЉЕВИ: Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу; решавање актуелних 

проблема из животног окружења; самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања; подстицање за истраживањем; 

истраживачко учење; развој интересовања за уметност, културу и демократију; развој комуникационих вештина 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

ПРЕДЛОГ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА МЕСЕЦ БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

1. УВОДНИ ЧАС 9.   1 

2. ЕКОЛОГИШИ СЕ 9., 10., 11. 10 

3. КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО СРБИЈУ? 11., 12., 1., 2., 3., 4., 5.  20 

4. НАКОН 4 ГОДИНЕ 5., 6.   4 

5. ЗАВРШНИ ЧАС 6.   1 

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 

На крају четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

 самостално и/или уз подршку одраслих проналази информације; 

 користи интернет за учење и проналажење информација  смостално и /или уз помоћ одраслих; 
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 безбедно користи интернет и по потреби пријави или затражи помоћ одраслих; 

 уреди краћи текст и сачува га на рачунару; 

 учествује у предлагању садржаја и начина рада; 

 чита, користи и представља податке у табелама или графичким дијаграмима; 

 одреди положај и границу Србије и главног града; 

 представи знамените личности, културна добра и природне лепоте по којима је Србија препознатљива; 

 у дискусији даје предност коришћењу локалних производа, производа направљених од рециклираних материјала, као 

и коришћењу обновљивих природних ресурса; 

 уважава националну и културну разноликост као основу за суживот свих грађана Републике Србије; 

 представи ток и резултате истраживања ( писано, усмено, помоћу цртежа... ); 

 ради у групи - сарађује; 

 има критички однос према властитом и туђем раду; 

 поштује инструкције за припремање, одржавање и одлагање материјала и прибора; 

 разматра , у групи, шта и како је учио/учила и где та знања може применити; 

 разликује примере одговорног и неодговорног понашања људи према животној средини; 

 доноси одлуке; 

 износи аргументе; 

 ради и учи на различите начине; 

 препознаје и проналази одговарајуће ресурсе; 

 разуме важност повезивања са другима ( вршњацима, експертима различитих области, управом школе, локалне 

заједнице); 

 наведе елементе традиције и културе свог народа и покаже интересовање и поштовање за друге културе и традиције; 

 зна да наведе могуће последице по здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја утицај коришћења 
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дигиталних уређаја на здравље. 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета: 

одговорно учешће у демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

дигитална компетенција. 

Начин остваривања програма: 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик образовно-

васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе, али се овом врстом наставе 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. 
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Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости, 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 ова врста наставе 

омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај 

начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика.  

Пројектна настава од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење информација. способност решавања 

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

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

Као и у претходним разредима и у четвртом је важно наставити са култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у групи што 

су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије.  

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). 
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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 спровођење пројектне наставе. За четврти разред, као и за први, други и трећи најпримеренији је и даље 

полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник сада више укључује ученике, не сао у давање предлога и избор тема, већ 

и у планирање и самостално остваривање, а за поједине ученике и вођство у одређеним деловима пројекта. Све садржаје треба 

реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или функционалној активности која задовољава интересовање и потребе 

ученика на млађем школском узрасту. 

Кроз пројектну наставу треба наставити рад на развијању основа дигиталне писмености.  

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. 

Ученике треба стављати у ситуације да одређују и планира редослед активности у решавању одређених пројектних задатака, што, осим 

развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности чији ће продукт бити 

плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице, у изради школског часописа итд. 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик 

 Природа и друштво 

 Ликовна култура 

 Музичка култура 
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Литература за (наставнике и ученике): 

Разни приручници и садржаји са интернета 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Часови одељењског старешине представљају основни оквир рада са ученицима. Тачније, то је време посвећено систематском бављењу 

ученицима, њиховим развојним потребама и интересовањима. 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. У том смислу, часови одељењског старешине посебно су погодни за постепено 

стицање и развој различитих компетенција ученика. На часовима одељењског старешине, кроз понуђене 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 разноврсне активности стављају у 

позицију да процењују ситуације, планирају поступке, предузимају конкретне активности, а затим их и критички разматрају. 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СВЕГА 

1. ЈА И ДРУГИ   9 

2. БОНТОН   16 

3. МОЈА ОСЕЋАЊА И ЈА   11 

УКУПНО   36 

Тема – Ја и други 

1. Поново у школи- повратак у школи 

2. Мој портфолио – презентовање портфолија 

3. Ми смо тим-представљање одељења као тим 

4. Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5. Кад порастем бићу… 
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6. Наши рођендани – ученици сазнају датуме рођења својих другова 

7. Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8. Мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља 

9. Моје слободно време – како да испунимо слободно време 

Тема- Бонтон 

1. Бонтон у учионици 

2. Поштујемо правила – поштујемо правила у школи  

3. Учимо о пријатељству  

4. Како неговати пријатељство – како да сачувамо и негујемо пријатељство 

5. Тегла врлина 

6. Толеранција према разликама 

7. Да ли смо испунили досадашњи циљ  

8. и 18. Новогодишњи маскенбал- органузујемо маскенбал на нивоу разреда 

9. Божић – како прослављамо Божић 

10. Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

11. Здрава храна – посета медицинске сестре 

12. Здравље на уста улази – чиме треба да се хранимо 

13. Здрава храна – квиз  

14. Пушење или здравље 

15. Недеља здравих уста и зуба 

Тема- Моја осећања и ја 

1. Честитка за маму, баку – правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

2. Моја осећања  
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3. Дан позоришта 

4. Игре без граница 

5. Дан шале 

6. Ускршњи вашар – припремамо штанд за Ускрс 

7. Шта треба да  читамо – развијање љубави према читању 

8. Моје четворогодишње путовање – представљају  свој најважнији догађај у досадашњем школовању 

9. Научили смо – представљамо свој портфолио 

10. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

САДРЖАЈ РАДА:  

На часовима ЧОС-а : 

- Здрава храна – посета медицинске сестре 

- Здравље на уста улази – чиме треба да се хранимо 

- Здрава храна – квиз  

- Пушење или здравље 

- Недеља здравих уста и зуба 

На часовима физичког васпитања и спортских активности реализоваће се тема: 

 Правилно држање тела 

 Правилна исхрана 

 Спречавање капљичних инфекција 

 Хигијена уста и зуба 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

У четвртом разреду ће се највећа пажња посветити слободним активностима које имају везе са математиком, јер су ученици тог узраста 

обухваћени такмичењем.  

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене 

активности 

Израда паноа, 

зидних новина, 

посете, изложбе, 

учешће у акцијама 

локалне заједнице 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка, текстуална, метода 

писаних радова, излагање, 

демонстративна, систематско 

посматрање, пралтични рад, 

илустративна, 

експериментална, принцип 

очигледности 

Сарадња са локалном заједницом развијање 

свести о здравом начину живота, поштовање 

разлика и уважавање својих и туђих потреба, 

изграђивање личних критичких ставова   

Математичке 

активности 

Израда логичких 

задатака, задатака за 

такмичење 

Развијање логичког мишљења, уредности, 

прецизности,изграђивање личних критичких 

ставова, развијање такмичарског духа   

Хуманитарне 

активности 

Прикупљање 

помоћи, учешће у 

хуманитрним 

акцијама, помоћ 

ученицима који 

слабије напредују  

Развијање хуманости,  поштовање разлика и 

туђих потреба, развијање такмичарског духа 

Спортске 

активности  

такмичење у 

спортским 

вештинама, учешће 

у кросу,  

Игре без гранца 

Развијање такмичарског духа, развијање 

моторичке спретности и физичких 

способности 
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Културне 

активности 

Посете музеју, 

биоскопу, 

позоришту, 

библиотеци, ... 

Развијање опште културе,  развијање и 

подстицање стваралачке активности, 

развијање маште орггиналности и  смисла за 

лепо, оспособљавање ученика за испуњење 

слободног времена садржајима из области 

културе,  науке, технике, уметности,.... 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2022 -2026. Године 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност (5. разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 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 просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања 

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

улози и значају језика и књижевности у 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. 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха , циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани 

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

- описмењавање на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
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- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком и различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у 

различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца ) 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавања гласног читања ( правилног, логичког и изражајног) и читања у себи ( доживљајног, усмереног, 

истраживачког) 

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

дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енкциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

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

коришћење библиотеке; поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења ( позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришна и филмске уметности; 

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

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби 

падежа, о врстама глагола; 

- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

- напоредни односи међу реченичним члановима; 

- појам синтагме и састав именичке синтагме;  

- појам актива и пасива; 

- систем независних предикатских реченица; 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне реченице; 

- конгруенција; 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

- основни појмови о старословенском језику; 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 

- излагање (експозиција), опис и приповедање; 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање; 

- рад на некњижевном тексту; 

- информативно читање и упућивање ученика у читање ,, с оловком у руци'' (подвлачење, обележавање, записивање) 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

КЊИЖЕВНОСТ 50 21 71 

ЈЕЗИК 40 24 64 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 20 25 45 

УКУПНО 
110 70 180 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 

- разликује књижевни и некњижевни текст; упоређује 

одлике фикционалне и нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и опише свој доживљај 

различитих врста књижевних дела  

- чита са разумевањем одабране примере осталих 

типова текстова  

- одреди род књижевног дела и књижевну врсту  

- разликује карактеристике народне од карактеристика 

уметничке књижевности  

- разликује реалистичну прозу и прозу засновану на 

натприродној мотивацији  

- анализира елементе композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у стиху и у прози (делови 

фабуле  

- поглавље, епизода; стих); драмског дела (чин, сцена, 

појава)  

- разликује појам песника и појам лирског субјекта; 

појам приповедача у односу на писца  

- разликује облике казивања  

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике  

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о раду(избор); 

народне лирске породичне песме (избор)  

3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам 

ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам 

песму  

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса 

Шантић: Моја отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро  

7. Милован Данојлић: Шљива/Десанка 

Максимовић: Сребрне плесачице  

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

Књижевни термини и појмови  

Песник и лирски субјекат.  

Мотиви и песничке слике као елементи 

композиције лирске песме.  

Врста строфе према броју стихова у лирској 

песми: катрен; врста стиха по броју слогова 

(десетерац и осмерац). Одлике лирске 
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- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком тексту - процени основни тон 

певања, приповедања или драмске радње (шаљив, 

ведар, тужан и сл.)  

- развија имагинацијски богате асоцијације на основу 

тема и мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и споредне мотиве  

- анализира узрочно-последично низање мотива  

- илуструје особине ликова примерима из текста  

- вреднује поступке ликова и аргументовано износи 

ставове  

- илуструје веровања, обичаје, начин живота и догађаје 

у прошлости описане у књижевним делима  

- 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 

 

поезије: сликовитост, ритмичност, 

емоционалност.  

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. Врсте 

ауторске и народне лирске песме: описне 

(дескриптивне), родољубиве (патриотске); 

митолошке, песме о раду (посленичке) и 

породичне. 

 

ЕПИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба Душанова 

(одломак о савладавању препрека заточника 

Милоша Војиновића)  

3. Еро с онога свијета  

4. Ђевојка цара надмудрила  

5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  

8. Иво Андрић: Мостови  

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом 

(први одломак приче "Бели хлеб од 

претеривања" и крај приче који чине 

одељци "Можеш сматрати да си задобио 

венац славе" и "Мрави су вукли велике 

трошице тишине") 11. Антон Павлович 

Чехов: Шала 

 

Књижевни термини и појмови  

Писац и приповедач.  

Облици казивања: приповедање у првом и 
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трећем лицу.  

Фабула: низање догађаја, епизоде, 

поглавља.  

Карактеризација ликова - начин говора, 

понашање, физички изглед, животни 

ставови, етичност поступака.  

Врсте епских дела у стиху и прози: епска 

народна песма, бајка (народна и ауторска), 

новела (народна и ауторска), шаљива 

народна прича.  

Врста стиха према броју слогова: 

десетерац.  

 

ДРАМА  

Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови Позоришна 

представа и драма.  

Чин, појава, лица у драми, драмска радња.  

Сцена, костим, глума, режија.  

Драмске врсте: једночинка, радио-драма.  

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ (бирати до 

2 дела)  

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак 

из дела Живот и обичаји народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према 

науци  

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

4. Милутин Миланковић: Успомене, 

доживљаји, сазнања (одломак)  

5. Избор из енциклопедија и часописа за 

децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  

1. Епске народне песме (о Немањићима и 

Мрњавчевићима - преткосовски тематски 

круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне 

приче (избор); кратке фолклорне форме 

(питалице, брзалице, пословице, загонетке)  

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак 

о изградњи склоништа)  

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 

Фина/Краљевић и просјак/Доживљаји Тома 

Сојера  

6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; 

Ивана Нешић: Зеленбабини дарови 

(одломци))  

7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за децу 

(Александар Вучо, Мирослав Антић, 

Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, 

Дејан Алексић...)  

 

Допунски избор лектире  

(бирати до 3 дела)  

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из 

Ђулића)  
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2. Стеван Раичковић: Велико двориште 

(избор)/Мале бајке (избор)  

3. Иван Цанкар: Десетица  

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из 

античке Грчке (избор)/Густав Шваб: Приче 

из старине  

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

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  

7. Корнелија Функе: Господар лопова 

(одломак)  

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис 

(одломак)  

9. Владислава Војновић: Приче из главе 

(избор, осим приче Позориште)  

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши 

(избор)/Кога се тиче како живе приче 

(избор)  

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и 

паралажа (одломак о Месечевој краљици) и 

Едмон Ростан: Сирано де Бержерак 

(одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

- разликује променљиве речи од непроменљивих  

- разликује категорије рода, броја, падежа речи које 

имају деклинацију  

- разликује основне функције и значења падежа  

- употребљава падежне облике у складу са нормом  

- употребљава глаголске облике у складу са нормом  

- разликује основне реченичне чланове (у типичним 

случајевима) 

ЈЕЗИК –  

Граматика 

(морфологија, 

синтакса) 

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): 
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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 и 

временски); род, број, падеж и компарација 

придева. 

Слагање придева са именицом у роду, броју 

и падежу. 

Заменице - личне заменице: промена, 

наглашени и ненаглашени облици, употреба 

личне заменице сваког лица себе, се. 

Бројеви - врсте и употреба: главни 

(основни, збирни бројеви, бројне именице 

на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи - глаголски вид (несвршени и 

свршени); глаголски род (прелазни, 

непрелазни и повратни глаголи); глаголски 

облици (грађење и основно значење): 

инфинитив (и инфинитивна основа), 

презент (презентска основа, наглашени и 

ненаглашени облици презента помоћних 

глагола), перфекат, футур I. 

Предикатска реченица - предикат 

(глаголски; именски); слагање предиката са 

субјектом у лицу, броју и роду; прави и 
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неправи објекат; прилошке одредбе (за 

место, за време, за начин; за узрок и за меру 

и количину); апозиција. 

- доследно примењује правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и растављеног писања 

речи; интерпункцијских знакова  

- користи правопис (школско издање) 

ЈЕЗИК –  

Правопис 

Велико слово у вишечланим географским 

називима; у називима институција, 

предузећа, установа, организација (типични 

примери); велико и мало слово у писању 

присвојних придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и 

глаголе; речца нај у суперлативу; 

вишечлани основни и редни бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у 

набрајању, уз вокатив и апозицију); 

наводници (наслови дела и називи школа); 

црта (уместо наводника у управном говору). 

- правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице - говори јасно 

поштујући књижевнојезичку норму 

- течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

ЈЕЗИК –  

Ортоепија 

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). 

- 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  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Препричавање, причање, описивање - 

уочавање разлике између говорног и 

писаног језика; писање писма (приватно, 

имејл)  

Богаћење речника: синоними и антоними; 

некњижевне речи и туђице - њихова замена 

језичким стандардом; уочавање и 

отклањање безначајних појединости и 
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- проналази експлицитно и имплицитно садржане 

информације у једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту  

- напамет говори одабране књижевне текстове или 

одломке 

 

сувишних речи у тексту и говору.  

Техника израде писменог састава (тежиште 

теме, избор и распоред грађе, основни 

елементи композиције и груписање грађе 

према композиционим етапама); пасус као 

уже тематске целине и његове 

композицијско-стилске функције.  

Осам домаћих писмених задатака. Четири 

школска писмена задатка. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ЈЕЗИК 

ОСНОВНИ НИВО 

CJ.1.1.3. Разликује самогласнике и сугласнике; разликује правилан од 

неправилног изговора гласа; примењује књижевнојезичку норму у вези са 

гласовним алтернацијама.  

CJ.1.1.4. Разликује променљиве и непроменљиве речи и именује врсте речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи у фреквентним 

примерима; разликује основне граматичке категорије (род, број, падеж, 

глаголски облик). 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 

заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 

примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

ЈЕЗИК 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.1.3. Има основна знања у вези са поделом речи на слогове и примењује их 

у растављању речи на крају реда. 

CJ.2.1.4. Одређује подврсте променљивих речи и њихове граматичке 

категорије.  

CJ.2.3.3. Познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи 

ЈЕЗИК 

НАПРЕДНИ НИВО 

CJ.3.1.3. Разликује дуге и кратке слогове у вишесложним речима. 

CJ.3.1.4. Издваја делове речи у вези са облицима речи (граматичку основу и 

наставак за облик) у једноставнијим примерима; зна основне разлике у грађењу 

личних и неличних глаголских облика. 
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КЊИЖЕВНОСТ 

ОСНОВНИ НИВО 

СЈ.1.2.1. Познаје књижевна дела из обавезног школског програма: наводи 

аутора и назив његовог дела; уме да преприча основну садржину дела, да 

наведе основну тему и главни мотив дела ида именује његове главне ликове. 

СЈ.1.2.2. Разликује основне типове и облике књижевног стваралаштва и то: 

усмену од ауторске књижевности; дело у прози од дела у стиху; прави разлику 

између дела лирског, епског и драмског карактера; разликује аутора 

књижевноуметничког дела од наратора, драмског лица или лирског субјекта; 

разликује књижевноуметнички текст од неуметничког текста који обрађују 

исте/сличне теме, ликове и догађаје. 

СЈ.1.2.3. Уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: тема, 

мотив; радња, време и место радње; приповедање у 1. и приповедање у 3. лицу; 

описивање, врсте описа; монолог и дијалог; основни облици језичко-стилских 

изражајних средстава;облици стиха,облици строфе (дистих, терцет и катрен); 

уочава риму и разликује везан и слободан стих. 

СЈ.1.2.4. Анализира издвојен проблем, идеју или поруку у краћем 

једноставнијем књижевном тексту из обавезног школског програма и уме да га 

аргументује примарним текстом.  

СЈ.1.2.5. Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, 

стичући читалачке навике; исказује свој естетски доживљај књижевног дела.  

КЊИЖЕВНОСТ 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.1. Уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже служећи се 

књижевним језиком; изражајно чита и казује једноставније 

књижевноуметничке текстове; препричава дужи једноставнији неуметнички 

текст без сажимања или са сажимањем.   

CJ.2.3.2. Саставља сложенији говорени или писани текст служећи се описом, 

приповедањем и излагањем, у складу са задатом темом; саставља кохерентан 

говорени или писани текст поводом тумачења једноставнијег књижевног дела. 

СЈ.2.3.3. Пише јасним реченицама; примењује правописна правила у 

сложенијим примерима; уме у писању да издвоји наслове и поднаслове; 
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исправља текст, по потреби: мења план, преуређује садржај или покушава 

сасвим нов приступ.  

СЈ.2.3.4. Чита дуже једноставније текстове (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, 

естетски доживљај, забава…); примењује шире стратегије читања (нпр. трага за 

важним информацијама, повезује текст са претходним знањем, поставља 

питања и предвиђа током читања).  

СЈ.2.3.5. Разуме дужи једноставнији књижевни и неуметнички текст: проналази 

експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне идеје текста; 

прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова. 

КЊИЖЕВНОСТ 

НАПРЕДНИ НИВО 

CJ.3.3.1. У званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области 

језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом; 

изражајно чита и казује књижевноуметничке текстове средње сложености; 

препричава неуметнички текст средње сложености без сажимања или са 

сажимањем; говори уз презентацију. 

CJ.3.3.2. Саставља једноставнији говорени или писани аргументативни текст; 

саставља целовит говорени или писани текст поводом тумачења књижевног 

дела добро распоређујући основне и додатне информације и наводећи примере; 

пише саставе у којима приказује стварна или измишљена искуства, ликове или 

догађаје. 

СЈ.3.3.3. Доследно примењује правописну норму (из сваке правописне области 

предвиђене обавезним школским програмом); саставља текст у којем тема, 

композиција, садржај и стил одговарају задатку, сврси и читалачкој публици 

којој је текст намењен. 

СЈ.3.3.4. Чита текстове средње сложености (књижевноуметничке текстове и 

научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове 

из медија) у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски 
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доживљај, забава…); примењује стратегије читања у складу са жанром и током 

читања коригује своје закључке о значењу текста. 

СЈ.3.3.5. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: проналази 

експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне идеје текста; 

прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова. 

СЈ.3.3.6. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње 

сложености (нпр. разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове 

интерпретације). 

 

ОСНОВНИ НИВО 

CJ.1.3.1. Говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; течно и разговетно 

чита наглас књижевне и неуметничке текстове; препричава краћи једноставнији 

неуметнички текст без сажимања или са сажимањем. 

CJ.1.3.2. Саставља говорени или писани текст једноставне структуре служећи 

се описом, приповедањем и излагањем (имајући на уму публику којој се 

обраћа); саставља једноставан говорени или писани текст о доживљају 

књижевног дела и о темама из свакодневног живота и света маште. 

CJ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; примењује 

правописну норму  у једноставним примерима и уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању издваја делове текста (наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

исправља уочене грешке у тексту.  

СЈ.1.3.4. Чита краће једноставније текстове (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, 

естетски доживљај, забава…); парафразира их.  

CJ.1.3.5. Разуме краћи једноставнији књижевни и неуметнички текст: 

проналази експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне 

идеје текста. 
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СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.1. Уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже служећи се 

књижевним језиком; изражајно чита и казује једноставније 

књижевноуметничке текстове; препричава дужи једноставнији неуметнички 

текст без сажимања или са сажимањем.   

CJ.2.3.2. Саставља сложенији говорени или писани текст служећи се описом, 

приповедањем и излагањем, у складу са задатом темом; саставља кохерентан 

говорени или писани текст поводом тумачења једноставнијег књижевног дела. 

СЈ.2.3.3. Пише јасним реченицама; примењује правописна правила у 

сложенијим примерима; уме у писању да издвоји наслове и поднаслове; 

исправља текст, по потреби: мења план, преуређује садржај или покушава 

сасвим нов приступ.  

СЈ.2.3.4. Чита дуже једноставније текстове (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, 

естетски доживљај, забава…); примењује шире стратегије читања (нпр. трага за 

важним информацијама, повезује текст са претходним знањем, поставља 

питања и предвиђа током читања).  

СЈ.2.3.5. Разуме дужи једноставнији књижевни и неуметнички текст: проналази 

експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне идеје текста; 

прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова. 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

CJ.3.3.1. У званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области 

језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом; 

изражајно чита и казује књижевноуметничке текстове средње сложености; 

препричава неуметнички текст средње сложености без сажимања или са 

сажимањем; говори уз презентацију. 

CJ.3.3.2. Саставља једноставнији говорени или писани аргументативни текст; 

саставља целовит говорени или писани текст поводом тумачења књижевног 

дела добро распоређујући основне и додатне информације и наводећи примере; 
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пише саставе у којима приказује стварна или измишљена искуства, ликове или 

догађаје. 

СЈ.3.3.3. Доследно примењује правописну норму (из сваке правописне области 

предвиђене обавезним школским програмом); саставља текст у којем тема, 

композиција, садржај и стил одговарају задатку, сврси и читалачкој публици 

којој је текст намењен. 

СЈ.3.3.4. Чита текстове средње сложености (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, 

естетски доживљај, забава…); примењује стратегије читања у складу са жанром 

и током читања коригује своје закључке о значењу текста. 

СЈ.3.3.5. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: проналази 

експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне идеје текста; 

прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова. 

Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета  

ЈЕЗИК (граматика, правопис) - Комуникација на матерњем језику, Учење како 

се учи, Математичка писменост и основна знања из науке и технологије , 

Дигитална компетенција 

КЊИЖЕВНОСТ- Комуникација на матерњем језику, Учење како се учи, 

Међуљудска и грађанска компетенција, Културно изражавање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (усмено и писмено изражавање)- Комуникација на 

матерњем језику, Учење како се учи, Међуљудска и грађанска компетенција, 

Културно изражавање, Дигитална компетенција 

Начин остваривања програма: 

методе рада:  

- дијалошка метода 
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- рад на тексту 

- компаративна метода 

- аналитичкосинтетичка метода 

- проблем-ситуација 

- монолошка метода 

- метода демонстрације 

- метода практичних радова 

- амбијентално учење 

облик рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару 

- тимски рад 

Активности: 

 наставника: објашњава, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, демонстрира, записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговоре, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

 ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације/презентује на часу 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

- дискусија, посматрање и праћење процеса учења 

- иницијални, полугодишњи и годишњи тестови 

- активност на часу и залагање при раду 

- писмени задаци, контролне вежбе, домаћи задаци 

- самостални и групни ученички радови и мини пројекти 

- писани прикази и самостални литерарни радови ученика 

- системска вежбања са једним или више правописних захтева 

- правописна, ортоепска, лексичка и смантичка вежбања 

- усмено излагање 

- праћење индивидуалног напредовања ученика 

Корелација са другим предметима: историја, географија, грађанско васпитање, биологија, верска настава, математика, енглески 

језик, информатика и рачунарство, техника и технологија, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, 

француски језик 

Литература за (наставнике и ученике):  

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

 Читанка за 5. разред основне школе, Симеон Маринковић, Славица  Марковић, Креативни центар, 2018. 

 Српски језик 5. Уџбеник за пети разред основне школе, Симеон Маринковић, Креативни центар, 2018. 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: 

 Читанка за 5. разред основне школе, Симеон Маринковић, Славица  Марковић, Креативни центар, 2018. 
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 Српски језик 5. Уџбеник за пети разред основне школе, Симеон Маринковић, Креативни центар, 2018. 

 Е-уџбеник, српски језик за 5. разред , Креативни центар, 2018. 

 Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 

 Граматика српскога језика, Живојин Станојчић, Љубомир Поповић,ЗУНС, Београд 

 Настава српског језика и књижевности у петом разреду основне школе, приручник за наставнике, Мирољуб  Вучковић,ЗУНС, 

Београд 

 Наша народна књижевност, др Вукашин Станисављевић, ПИРГ, Београд 

 Народна књижевност, Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић,ТРЕБНИК,Београд 

 Правопис српскога језика, М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010. 

ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике петог разреда предвиђа следеће наставне теме:  

1. Језик; 

2. Књижевност; 

3. Језичка култура 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно планирати јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно планирати рад.   

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да уче и разумеју језик. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 
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НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност (6.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 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 просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања 

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

улози и значају језика и књижевности у 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. 

ЗАДАЦИ: ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика  сврха , циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани 

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

- описмењавање на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

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

различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца ) 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

језичког и стилског израза; 
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- увежбавање и усавршавања гласног читања ( правилног, логичког и изражајног) и читања у себи ( доживљајног, усмереног, 

истраживачког) 

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

дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енкциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

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

коришћење библиотеке; поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења ( позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришна и филмске уметности; 

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

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 

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

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби 

падежа, о врстама глагола; 

- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

- напоредни односи међу реченичним члановима; 
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- појам синтагме и састав именичке синтагме;  

- појам актива и пасива; 

- систем независних предикатских реченица; 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне реченице; 

- конгруенција; 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

- основни појмови о старословенском језику; 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 

- излагање (експозиција), опис и приповедање; 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање; 

- рад на некњижевном тексту; 

- информативно читање и упућивање ученика у читање ,, с оловком у руци'' (подвлачење, обележавање, записивање) 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

КЊИЖЕВНОСТ 25 27 52 

ЈЕЗИК 35 22 57 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 7 28 35 
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УКУПНО 67 77 144 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

повеже књижевне термине и појмове обрађиване 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 између 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 драмске радње; 

– разликује појам песника и појам лирског субјекта; 

појам приповедача у односу на писца; 

– разликује облике казивања; 

– увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

Лектира 

1. Обредне лирске народне песме (избор) 

2. Ђура Јакшић: Вече 

3. Јован Дучић: Село  

4. Мирослав Антић: Плава звезда 

5. Вељко Петровић: Ратар / Алекса 

Шантић: О, класје моје 

6. Десанка Максимовић: Грачаница / 

Војислав Илић: Свети Сава 

7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, 

земљи, трави 

8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се 

Пепо Крста 

9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју стихова у 

лирској песми: дистих; терцет; врста 
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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 догађаје 

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; 

стиха по броју слогова (лирски и епски 

десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак речи и 

ритам; рима – парна, укрштена, 

обгрљена; улога риме у обликовању 

стиха. 

Стилске фигуре: контраст, хипербола.  

Врсте ауторске и народне лирске песме: 

социјалне песме, дитирамб, елегија; 

обредне песме (коледарске, краљичке, 

додолске, божићне). 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

2. Народна песма: Марко Краљевић 

укида свадбарину 

3. Петар Кочић: Јаблан 

4. Исидора Секулић: Буре 

(одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна 

справа 

5. Иво Андрић: Аска и вук 

6. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало 

Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке 

прича Марковалдо или годишња доба у 

граду) 

7. Светлана Велмар Јанковић: Сирото 

ждребе (из Књиге за Марка)  
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Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви.  

Облици казивања: нарација (хронолошко 

приповедање), описивање, дијалог, 

монолог. 

Фабула/радња, редослед догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, роман. 

Културно-историјско предање (нпр. 

Смрт Марка Краљевића) 

ДРАМА 

Лектира 

1. Коста Трифковић: Избирачица 

(одломак) 

2. Миодраг Станисављевић: И ми трку за 

коња имамо (одломак) 

3. 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) 

1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа 
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српскога: Божић (одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и чароице 

(одломци) 

2. Владимир Хулпах: Легенде о 

европским градовима (избор) 

3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље 

по избору) 

4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан 

Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, 

бунтовника и осталих генијалаца (избор) 

5. Гроздана Олујић: Били су деца као и 

ти (избор) 

 

Домаћа лектира:  

1. Епске народне песме о Косовском боју 

(избор) 

2. Епске народне песме о Марку 

Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 

4.Анђела Нанети: Мој дека је био 

трешња 

5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о 

богињи Лади – Звездана вода; Прича о 

богу Сварогу – Небески ковач и Прича о 

богу Стрибору – Сеченско светло)  

6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 

7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове 
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улице 

Допунски избор лектире 

(бирати 3 дела) 

1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници 

(песме о свицима) (избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из 

антологија песама за децу (Морава, 

Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење 

куће, Па шта, па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: Писмописац 

(Писмо Бранку Ћопићу) 

4. Владимир Андрић: Пустолов 

5. Тиодор Росић: Приче старог 

чаробњака (једна прича по избору) 

6. Борислав Пекић: Сентиментална 

повест Британског царства („Велика 

повеља слободе у земљи без устава” – 

одломци) 

7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и 

прашуму 

9. Джејмс Крис: Тим Талир или Продати 

смех 

10. Джек Лондон: Зов дивљине/Бели 

очњак 

11. Реј Бредбери: Маслачково вино 
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(избор) 

12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из 

давнина (избор) 

13. Владислава Војновић: Приче из главе 

(прича Позориште ‒ одломци) 

14. Јасминка Петровић: Ово је 

најстрашнији дан у мом животу 

15. Александар Поповић: Снежана и 

седам патуљака, драмска бајка. 

– уважава националне вредности и негује 

културноисторијску баштину; 

– повеже граматичке појмове обрађене у претходним 

разредима са новим наставним садржајима; 

– препозна делове речи у вези са њиховим грађењем; 

– разликује гласове српског језика по звучности и месту 

изговора; 

– разликује врсте гласовних промена у једноставним 

примерима и примењује књижевнојезичку норму; 

– одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов облик; 

– препознаје глаголска времена и употребљава их у 

складу са нормом; 

– разликује реченице по комуникативној функцији; 

– доследно примењује правописну норму;  

– користи правопис (школско издање); разликује дуги и 

кратки акценат у изговореној речи; 

ЈЕЗИК  

 

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 поређењу 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 грађењу 

и промени речи: непостојано а; промена 

л у о; палатализација; сибиларизација; 

јотовање; једначење сугласника по 

звучности; једначење сугласника по 

месту изговора; губљење сугласника.  
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Заменице: неличне именичке заменице 

(односно-упитне, неодређене, опште, 

одричне); придевске заменице: присвојне 

(с нагласком на употребу заменице свој, 

показне, односно-упитне, неодређене, 

опште, одричне). Граматичке категорије 

заменица: род, број, падеж и лице. 

Грађење и основна значења глаголских 

времена: аорист, имперфекат (само на 

нивоу препознавања; имперфекат 

глагола бити); плусквамперфекат. 

Независне предикатске реченице ‒ појам 

комуникативне функције; подела на 

обавештајне, упитне, заповедне, жељне и 

узвичне реченице. 

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 

обрађених глаголских облика. 

Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 
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– доследно примењује правописну норму;  

– користи правопис (школско издање); разликује дуги и 

кратки акценат у изговореној речи; 

– употребљава различите облике усменог и писменог 

изражавања: препричавање различитих типова текстова, 

без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима 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 обрађене књижевне текстове. 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Текстови у функцији унапређивања 

језичке културе. 

Анализирање снимљених казивања и 

читања (звучна читанка). 

Говорне вежбе на унапред одређену 

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 

туђица; фигуративна значења речи; 

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 

унапређене верзије састава). 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ЈЕЗИК 

ОСНОВНИ НИВО 

CJ.1.1.3. Разликује самогласнике и сугласнике (и унутар сугласника сонанте 

и праве сугласнике); разликује правилан од неправилног изговора гласа; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним алтернацијама. 

CJ.1.1.4. Разликује променљиве и непроменљиве речи и именује врсте речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи у фреквентним 

примерима (укључујући и гласовне промене у вези са облицима речи); 

разликује основне граматичке категорије (род, број, падеж, глаголски облик); 

разликује просте речи од твореница; гради реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених модела.  

CJ.1.1.5. именује врсте независних реченица према комуникативној 

функцији. 

ЈЕЗИК 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.1.3. Уме да одреди место акцента у речи; има основна знања у вези са 

поделом речи на слогове и примењује их у растављању речи на крају реда; 

зна основну поделу сугласника по звучности и по месту изговора.  

CJ.2.1.4. Одређује подврсте променљивих речи и њихове граматичке 

категорије; препознаје делове речи у вези с грађењем речи (префикс, 

творбену основу, суфикс) у једноставнијим примерима.  

ЈЕЗИК 

НАПРЕДНИ НИВО 

CJ.3.1.3. Разликује дуге и кратке слогове у вишесложним речима; разликује 

врсте гласовних алтернација у једноставним примерима у вези са 

књижевнојезичком нормом. 

CJ.3.1.4. Издваја делове речи у вези са облицима речи (граматичку основу и 

наставак за облик) у једноставнијим примерима; зна основне разлике у 

грађењу личних и неличних глаголских облика; примењује књижевнојезичку 
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норму у вези с грађењем речи. 

КЊИЖЕВНОСТ 

ОСНОВНИ НИВО 

СЈ.1.2.1. Познаје књижевна дела из обавезног школског програма: наводи 

аутора и назив његовог дела; уме да преприча основну садржину дела, да 

наведе основну тему и главни мотив дела ида именује његове главне ликове. 

СЈ.1.2.2. Разликује основне типове и облике књижевног стваралаштва и то: 

усмену од ауторске књижевности; дело у прози од дела у стиху; прави 

разлику између дела лирског, епског и драмског карактера; разликује аутора 

књижевноуметничког дела од наратора, драмског лица или лирског субјекта; 

разликује књижевноуметнички текст од неуметничког текста који обрађују 

исте/сличне теме, ликове и догађаје. 

СЈ.1.2.3. Уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: 

тема, мотив; радња, време и место радње; приповедање у 1. и приповедање у 

3. лицу; описивање, врсте описа; монолог и дијалог; основни облици језичко-

стилских изражајних средстава;облици стиха,облици строфе (дистих, терцет 

и катрен); уочава риму и разликује везан и слободан стих. 

СЈ.1.2.4.Анализира издвојен проблем, идеју или поруку у краћем 

једноставнијем књижевном тексту из обавезног школског програма и уме да 

га аргументује примарним текстом.  

СЈ.1.2.5.Редовно чита књижевна дела из обавезног школскогпрограма, 

стичући читалачке навике; исказује свој естетски доживљај књижевног дела.  

КЊИЖЕВНОСТ 

СРЕДЊИ НИВО 

СЈ.2.2.2. У тумачењу књижевног дела из обавезног школског програма 

уочава и наводи особености лирског, епског и драмског књижевног рода и 

разликује основне књижевне врсте којима та дела припадају; разликује 

књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник, путопис, 

мемоаре и научно-популарне текстове. 

СЈ.2.2.3. У тумачењу књижевног дела на основу примера препознаје и 

књижевнотеоријски именује следеће елементе књижевне структуре: фабулу 
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и сиже; унутрашњи монолог; врсте карактеризације према основним 

особинама лика (физичка, психолошка, језичка, друштвена и етичка); 

именује и анализира улогу језичко-стилских изражајних средстава у 

једноставнијим примерима у књижевном делу; разликује парну, укрштену и 

обгрљену риму. 

СЈ.2.2.4. Анализира издвојен проблем, идеју или поруку у дужем 

једноставнијем књижевном тексту из обавезног школског програма и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста и секундарне 

литературе (у читанци); прави разлику између парафразе (препричавања) и 

анализе дела. 

СЈ.2.2.5. Примењује стратегије читања примерене типичним жанровима; 

радо посећује библиотеке и самостално одабира дела за читање из опуса 

књижевности за децу; уме да води дневник о прочитаним књигама.  

КЊИЖЕВНОСТ 

НАПРЕДНИ НИВО 

СЈ.3.2.1. Критички чита књижевна дела средње сложености из обавезног и 

изборног школског програма и пореди књижевна дела на основу 

жанра/врсте, теме, мотива, језичко-стилских обележја. 

СЈ.3.2.2. У тумачењу књижевних дела из oбавезног и изборног школског 

програма укључује иманентне одлике (конвенције) књижевних и 

књижевнонаучних жанрова; уочава елементе књижевног дела који примарно 

припадају научном изразу или изразу других уметности (нпр. сликарство, 

музика, позориште, филм) и анализира њихову улогу у сазнајној и естетској 

вредности књижевног дела.  

СЈ.3.2.3. Самостално тумачи кључне језичке, естетске и структурне особине 

књижевног дела из oбавезног и изборног школског програма; издваја, 

именује и тумачи основне елементе композиције књижевног дела (нпр. улогу 

рефрена); проналази, именује и анализира улогу језичко-стилских 

изражајних средстава у сложенијим примерима. 

СЈ.3.2.4. Анализира проблем, идеју или поруку у књижевном тексту средње 

сложености и ван обавезног школског програма (из књижевности за децу и 
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младе) и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста и/или 

препоручене секундарне литературе; уочава везу између садржине, форме и 

језика књижевног дела и своја запажања илуструје примерима. 

 

СЈ.3.2.5. Самостално одабира 

секундарну литературу у 

библиотеци; примењује основне 

стратегије читања које су усаглашене 

са читалачким задатком; уме да 

препоручи  књижевно дело и ван 

школског програма, као и да образложи 

зашто му се дело допада (нпр. да 

истакне занимљиве ликове у 

приповеци, маштовит свет романа, 

необичне песничке слике или игру 

речи у поезији, комичне ситуације у 

драмском тексту итд.); исказује љубав 

и поштовање за књижевност и 

вредности националне културе и 

културе других народа. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ОСНОВНИ НИВО 

CJ.1.3.1. Говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; течно и 

разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; препричава краћи 

једноставнији неуметнички текст без сажимања или са сажимањем. 

CJ.1.3.2. Саставља говорени или писани текст једноставне структуре 
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служећи се описом, приповедањем и излагањем (имајући на уму публику 

којој се обраћа); саставља једноставан говорени или писани текст о 

доживљају књижевног дела и о темама из свакодневног живота и света 

маште. 

CJ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; примењује 

правописну норму  у једноставним примерима и уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању издваја делове текста (наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

исправља уочене грешке у тексту.  

СЈ.1.3.4. Чита краће једноставније текстове (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, 

лични развој, естетски доживљај, забава…); парафразира их.  

CJ.1.3.5. Разуме краћи једноставнији књижевни и неуметнички текст: 

проналази експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне 

идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне 

информације и идеје из двају или више краћих једноставнијих текстова. 

CJ.1.3.6. Критички промишља краћи једноставнији књижевни и неуметнички 

текст (нпр. износи свој став: да ли му се текст допада, да ли му је 

занимљив/необичан; да ли му причињава тешкоће приликом читања; да ли је 

довољно информативан за учење одређене области језика и књижевности и 

сл.) и то образлаже. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.1. Уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже служећи се 

књижевним језиком; изражајно чита и казује једноставније 

књижевноуметничке текстове; препричава дужи једноставнији неуметнички 

текст без сажимања или са сажимањем.   

CJ.2.3.2. Саставља сложенији говорени или писани текст служећи се описом, 

приповедањем и излагањем, у складу са задатом темом; саставља кохерентан 

говорени или писани текст поводом тумачења једноставнијег књижевног 
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дела. 

СЈ.2.3.3. Пише јасним реченицама; примењује правописна правила у 

сложенијим примерима; уме у писању да издвоји наслове и поднаслове; 

исправља текст, по потреби: мења план, преуређује садржај или покушава 

сасвим нов приступ.  

СЈ.2.3.4. Чита дуже једноставније текстове (књижевноуметничке текстове, 

стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија) у различите сврхе (информисање, учење, 

лични развој, естетски доживљај, забава…); примењује шире стратегије 

читања (нпр. трага за важним информацијама, повезује текст са претходним 

знањем, поставља питања и предвиђа током читања).  

СЈ.2.3.5. Разуме дужи једноставнији књижевни и неуметнички текст: 

проналази експлицитно и имплицитно садржане информације, издваја главне 

идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне 

информације и идеје из двају или више текстова. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

НАПРЕДНИ НИВО 

CJ.3.3.1. У званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из 

области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким 

изразом; изражајно чита и казује књижевноуметничке текстове средње 

сложености; препричава неуметнички текст средње сложености без 

сажимања или са сажимањем; говори уз презентацију. 

CJ.3.3.2. Саставља једноставнији говорени или писани аргументативни текст; 

саставља целовит говорени или писани текст поводом тумачења књижевног 

дела добро распоређујући основне и додатне информације и наводећи 

примере; пише саставе у којима приказује стварна или измишљена искуства, 

ликове или догађаје. 

СЈ.3.3.3. Доследно примењује правописну норму (из сваке правописне 

области предвиђене обавезним школским програмом); саставља текст у 

којем тема, композиција, садржај и стил одговарају задатку, сврси и 

читалачкој публици којој је текст намењен. 
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Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета  

ЈЕЗИК (граматика, правопис) - Комуникација на матерњем језику, Учење 

како се учи, Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

, Дигитална компетенција 

КЊИЖЕВНОСТ- Комуникација на матерњем језику, Учење како се учи , 

Међуљудска и грађанска компетенција, Културно изражавање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (усмено и писмено изражавање)- Комуникација на 

матерњем језику, Учење како се учи , Међуљудска и грађанска 

компетенција, Културно изражавање, Дигитална компетенција 

 

Начин остваривања програма: 

методе рада:  

- дијалошка метода 

- рад на тексту 

- компаративна метода 

- аналитичкосинтетичка метода 

- проблем-ситуација 

- монолошка метода 

- метода демонстрације 

- метода практичних радова 

- амбијентално учење 

облик рада: 

- фронтални 
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- индивидуални 

- рад у пару 

- тимски рад 

Активности: 

 наставника: објашњава, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, демонстрира, записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговоре, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

 ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације/презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

- дискусија, посматрање и праћење процеса учења 

- иницијални, полугодишњи и годишњи тестови 

- активност на часу и залагање при раду 

- писмени задаци, контролне вежбе, домаћи задаци 

- самостални и групни ученички радови и мини пројекти 

- писани прикази и самостални литерарни радови ученика 

- системска вежбања са једним или више правописних захтева 

- правописна, ортоепска, лексичка и смантичка вежбања 

- усмено излагање 

- праћење индивидуалног напредовања ученика 
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Корелација са другим предметима: историја, географија, грађанско васпитање, биологија, верска настава, математика, енглески 

језик, информатика и рачунарство, техника и технологија, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, 

француски језик, физика 

Литература за (наставнике и ученике):  

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

 Српски језик и књижевност 6, читанка „Извор“ за шести разред, проф. др Зона Мркаљ, проф. др Зорица Несторовић, Клет, 2019. 

 Српски језик и књижевност 6, граматика за шести разред, др Весна Ломпар, Клет, 2019. 

 Радна свеска за 6. разред, др Весна Ломпар, Клет, 2019-није обавезан уџбеник 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: 

 Српски језик и књижевност 6, читанка „Извор“ за шести разред, проф. др Зона Мркаљ, проф. др Зорица Несторовић, Клет, 2019. 

 Српски језик и књижевност 6, граматика за шести разред, др Весна Ломпар, Клет, 2019. 

 Е-уџбеник, српски језик и књижевност за 6. разред , Клет, 2019. 

 Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 

 Граматика српскога језика, Живојин Станојчић, Љубомир Поповић,ЗУНС, Београд 

 Настава српског језика и књижевности у петом разреду основне школе, приручник за наставнике,Мирољуб Вучковић,ЗУНС, 

Београд 

 Наша народна књижевност, др Вукашин Станисављевић, ПИРГ, Београд 

 Народна књижевност, Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић,ТРЕБНИК,Београд 

 Правопис српскога језика, М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010. 

ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике шестог разреда предвиђа следеће наставне теме:  
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1. Језик; 

2. Књижевност; 

3. Језичка култура 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно планирати јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно планирати рад.   

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да уче и разумеју језик. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива. 



 

553 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност (7.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

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

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу 

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

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите 

слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да 

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

ЗАДАЦИ: ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика  сврха , циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани 

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

- описмењавање на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

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

различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца ) 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавања гласног читања ( правилног, логичког и изражајног) и читања у себи ( доживљајног, усмереног, 

истраживачког) 
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- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких 

дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енкциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

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

коришћење библиотеке; поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења ( позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришна и филмске уметности; 

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

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 

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

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби 

падежа, о врстама глагола; 

- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

- напоредни односи међу реченичним члановима; 

- појам синтагме и састав именичке синтагме;  

- појам актива и пасива; 
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- систем независних предикатских реченица; 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне реченице; 

- конгруенција; 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

- основни појмови о старословенском језику; 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 

- излагање (експозиција), опис и приповедање; 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање; 

- рад на некњижевном тексту; 

- информативно читање и упућивање ученика у читање ,, с оловком у руци'' (подвлачење, обележавање, записивање) 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

КЊИЖЕВНОСТ 29 33 62 

ЈЕЗИК 41 10 51 

JЕЗИЧКА КУЛТУРА 4 27 31 

УКУПНО 74 70 144 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- користи књижевне термине и појмове 

обрађиване 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 строфе –

укрштену, обгрљену и парну риму; слободни и 

везани стих; рефрен; 

- тумачи мотиве (према њиховом 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; 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

 

ЛИРИКА 

Јован Дучић: Подне 

Милан Ракић: Божур 

Владислав Петковић Дис: Међу својима 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Десанка Максимовић: Крвава бајка  

Стеван Раичковић: После кише 

Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 

Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 

Вислава Шимборска: Облаци 

 

ЕПИКА 

Народна бајка (једна по избору): Међедовић / 

Чудотворни прстен / Златоруни ован 

Стефан Митров Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак) 

Радоје Домановић: Вођа (одломак) 
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- 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, друштвеним 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; 

- препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину; 

- размотри аспекте родне равноправности у вези 

са ликовима књижевно-уметничких текстова; 

- препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење;  

- упореди књижевно и филмско дело настало по 

истом предлошку, позоришну представу и 

драмски текст; 

Петар Кочић: Кроз мећаву 

Иво Андрић: Јелена, жена које нема 

(одломак) 

Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска 

харфа 

Алфонс Доде: Последњи час / Владимир 

Набоков: Лош дан  

Дневник Ане Франк  (одломак)    

Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна 

прича по избору) 

 Афоризми (Душан Радовић и други)       

ДРАМА 

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић 

(одломак о сусрету Кањоша и Фурлана) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

 

Обавезна дела 

Михајло Пупин: Са пашњака до научењака 

(одломак) 

Јелена Димитријевић:  

Седам мора и три океана (одломак) / Милош 

Црњански: Наша небеса („Крф, плава 
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гробница“ – одломак) 

Једно дело по избору 

1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / 

Пеђа 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 ђаво, легенде о Светом 

Сави);  

    - избор из ауторске поезије о Св. Сави (на 

пример Матија Бећковић: Прича о Светом 
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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  

8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / 

Игор Коларов: Дванаесто море 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

 (бирати 3 дела) 

Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 

Тургењев: Шума и степа 

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак 

из првог дела романа) 

 Гордана Малетић: Катарке Београда (прича 

Зебња и друге) 

Урош Петровић: Загонетне приче 

Александар Манић: У свитање света 

Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да 

летим 

Градимир Стојковић: Хајдук у Београду  
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Корнелија Функе: Срце од мастила 

Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 

Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, 

Индија (Пролази слон пун мириса, Пролази 

слон пун Хималаја) 

Душан Поп Ђурђев: 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 

антитеза, фигуре понављања (асонанца и 

алитерација).  

Функција мотива у композицији лирске 

песме.  

Песма у прози. 

Фабула и сиже.  

Статички и динамички мотиви.  

- разликује глаголске начине и неличне 

глаголске облике и употреби их у складу са 

нормом; 

- одреди врсте непроменљивих речи у типичним 

ЈЕЗИК –  

Граматика 

(морфологија, 

синтакса) 

Грађење и основна значења глаголских 

облика: футур II, императив, потенцијал; 

трпни гл. придев, гл. прилог садашњи и гл. 

прилог прошли. Подела глаголских облика на 

просте и сложене и на личне (времена и 
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случајевима; 

- уочи делове именичке синтагме;  

- разликује граматички и логички субјекат; 

- разликује сложени глаголски предикат од 

зависне реченице са везником да; 

- препозна врсте напоредних односа међу 

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; 

 

начини) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: везници, речце, 

узвици. 

Појам синтагме (главни члан и зависни 

чланови); врсте синтагми: именичке, 

придевске, прилошке и глаголске. Атрибут у 

оквиру синтагме.  

Логички субјекат. Сложени глаголски 

предикат.  

Напоредни односи међу реченичним 

члановима – саставни, раставни и супротни.  

Појам комуникативне и предикатске 

реченице. 

Независне предикатске реченице ‒ напоредни 

односи међу 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.  

- доследно примени правописну норму; 

 

ЈЕЗИК –  

Правопис 

Правописна решења у вези са обрађеним 

глаголским облицима. 

Интерпункција у вези са зависним 

реченицама (запета, тачка и запета). Писање 
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скраћеница.  правописних знакова. 

- разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; ЈЕЗИК –  

Ортоепија 

Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 

 

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; 

пронађе потребне информације у нелинеарном 

тексту; 

напише електронску (имејл, SMS) 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 Књижевни  и остали типови текстова у 

функцији унапређивања језичке културе. 

Књижевноуметнички и публицистички 

текстови. 

Усмени и писмени састави према унапред 

задатим смерницама (ограничен број речи; 

задата лексика;  одређени граматички модели 

и сл.). 

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 
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различитим 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. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху 

текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда * 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним 

примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, 

поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, 

поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим 

критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно 

исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 
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извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично 

читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком 

у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања 

проблема); читање ради уживања* 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, 

техничко приповедање) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите 

функционалне стилове 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста 

или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности 

и пропаганде на једноставним примерима 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa 

сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 

аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста) 
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CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; 

попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и 

свакодневном животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 

једноставним примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње* 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 

јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; 

одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

 CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

ГРАМАТИКА – подобласт 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 

примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 

променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима 

речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради 
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реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 

реченицу и комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 

заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним 

(школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања* 

 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске 

норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 

независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 

примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 

подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 

независних и зависних предикатских реченица) 
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CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 

(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

ЛЕКСИКА – подобласт 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност 

речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; 

метафору* као лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се 

употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који 

се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

ЛЕКСИКА – подобласт 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским 

текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и 

медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

ЛЕКСИКА – подобласт 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним 

текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК - подобласт 
ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 

са временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 
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 CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, 

дневник и путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 

приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК – подобласт 
СРЕДЊИ НИВО 

 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК – подобласт 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 

програмима од V до VII разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 

десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком 

тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком 

тексту (епитет, поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
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фабулу, време и место радње, лик... 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова 

и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе 

CJ.1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

КЊИЖЕВНОСТ 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 

са временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 

 CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, 

дневник и путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 

приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

КЊИЖЕВНОСТ 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 

тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 

фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући 

се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 
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образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се 

обрађују у настави* 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ОСНОВНИ 

НИВО 

- правилно изговара гласове; - изражајно чита уметнички текст обрађен у 

настави и изражајно казује научен текст; - препричава текст без сажимања 

или са сажимaњем 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СРЕДЊИ НИВО 

- поштује књижевнојезичку норму у говору; - зна да исприча о стварном или 

измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући изворну 

хронологију или ретроспективно; - уме усмено да обавести некога о нечему 

и опише нешто (да усмено сачини експозиторни и дескриптивни текст);  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ НАПРЕДНИ 

НИВО 

- уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже; - и има изграђену 

културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и 

поштовања туђег мишљења). 

Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета  

ЈЕЗИК (граматика, правопис)  - Комуникација на матерњем језику, Учење 

како се учи ,Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

, Дигитална компетенција 

КЊИЖЕВНОСТ- Комуникација на матерњем језику, Учење како се учи , 

Међуљудска и грађанска компетенција, Културно изражавање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (усмено и писмено изражавање)- Комуникација на 

матерњем језику, Учење како се учи , Међуљудска и грађанска 

компетенција, Културно изражавање, Дигитална компетенција 

Начин остваривања програма: 

методе рада:  

- дијалошка метода 
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- рад на тексту 

- компаративна метода 

- аналитичкосинтетичка метода 

- проблем-ситуација 

- монолошка метода 

- метода демонстрације 

- метода практичних радова 

- амбијентално учење 

облик рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару 

- тимски рад 

Активности: 

 наставника : објашњава, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, демонстрира, записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговоре, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

 ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације/презентује на часу 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

- дискусија, посматрање и праћење процеса учења 

- иницијални, полугодишњи и годишњи тестови 

- активност на часу и залагање при раду 

- писмени задаци, контролне вежбе, домаћи задаци 

- самостални и групни ученички радови и мини пројекти 

- писани прикази и самостални литерарни радови ученика 

- системска вежбања са једним или више правописних захтева 

- правописна, ортоепска, лексичка и смантичка вежбања 

- усмено излагање 

- праћење индивидуалног напредовања ученика 

Корелација са другим предметима: историја, географија, грађанско васпитање, биологија, верска настава, математика, енглески 

језик, информатика и рачунарство, техника и технологија, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, 

француски језик, физика, хемија 

Литература за (наставнике и ученике):  

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

 Одсјај, Читанка  за седми разред основне школе, Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана 

Бојанић Ћирковић, Герундијум, 2021. 

 Одсјај израза, Уџбеник српског језика за седми разред основне школе, Јелена Ковачевић и Владан Гојковић, Герундијум 2021. 

 Е-уџбеници, Герундијум 2021. 

 



 

573 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: 

 Одсјај, Читанка  за седми разред основне школе, Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана 

Бојанић Ћирковић, Герундијум, 2021. 

 Одсјај израза, Уџбеник српског језика за седми разред основне школе, Јелена Ковачевић и Владан Гојковић, Герундијум 2021. 

 Е-уџбеници,  Герундијум, 2021. 

 Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 

 Граматика српскога језика, Живојин Станојчић, Љубомир Поповић,ЗУНС, Београд 

 Настава српског језика и књижевности у петом разреду основне школе, приручник за наставнике,Мирољуб Вучковић,ЗУНС, 

Београд 

 Наша народна књижевност, др Вукашин Станисављевић, ПИРГ, Београд 

 Народна књижевност, Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић,ТРЕБНИК,Београд 

 Правопис српскога језика, М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010. 

ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике седмог разреда предвиђа следеће наставне теме:  

1. Језик; 

2. Књижевност; 

3. Језичка култура 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно планирати јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно планирати рад.   

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да уче и разумеју језик. 
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НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност (8.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљеви учења предмета Српски језик и књижевност јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

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

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

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

асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 

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

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика  сврха , циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани 

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

- описмењавање на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

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

различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца ) 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавања гласног читања ( правилног, логичког и изражајног) и читања у себи ( доживљајног, усмереног, 

истраживачког) 
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- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких 

дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енкциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

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

коришћење библиотеке; поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења ( позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришна и филмске уметности; 

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

позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 

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

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби 

падежа, о врстама глагола; 

- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

- напоредни односи међу реченичним члановима; 

- појам синтагме и састав именичке синтагме;  

- појам актива и пасива; 
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- систем независних предикатских реченица; 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне реченице; 

- конгруенција; 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

- основни појмови о старословенском језику; 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 

- излагање (експозиција), опис и приповедање; 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање; 

- рад на некњижевном тексту; 

- информативно читање и упућивање ученика у читање ,, с оловком у руци'' (подвлачење, обележавање, записивање) 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

ЈЕЗИК 12 41 53 

КЊИЖЕВНОСТ 40 18 58 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 3 22 25 

УКУПНО 55 81 136 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и 

остале  

- типове текстова, примењујући различите стратегије 

читања;  

- тумачи значења, језичке, естетске и структурне особине  

- уметничких текстова, користећи књижевне термине и 

појмове;  

- критички промишља о стварности на основу прочитаних 

дела;  

- истакне универзалне вредности књижевног дела и повеже 

их са  

- сопственим искуством и околностима у којима 

живи; повеже писце и дела из обавезног дела програма од 

5. до 8. разреда;  

- издвоји основне одлике књижевног рода и врсте у 

конкретном  

- тексту, као и језичко-стилске карактеристике текста у 

склопу интерпретације;  

- уочи слојевитост књижевног дела и међужанровско 

прожимање;  

- повеже књижевна дела са историјским или другим 

одговарајућим контекстом;  

- одреди временски оквир у којем је писац стварао;  

Књижевност Л Е К Т И Р А  

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  
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- 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; 

(одломак)  

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 генерација  

електронске књиге”, „Скакутаво читање или 
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повратак фусноте”,  

„Романи без речи”)  

ДРАМА  

1. Данило Киш: Ноћ и магла  

2. Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак)  

3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин 

племић (одломак)  

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ  

1. Веселин Чајкановић: „О ускршњим 

обичајима”  

2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

(одломак)  

3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна 

напомена о власнику  

права: ©Јеврејски историјски музеј)  

4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор 

одломака:  

„Унутрашња пруга”: „Станица пристаниште” – 

„Почетак и крај”,  

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

„Теорија”; „Станица  

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

Вуков споменик” –  

„Простор”, „Булеварска бајка”)  
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5. Герман Титов: „25 сати у свемиру”  

Са наведеног списка обавезан је избор два дела 

за обраду. 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА  

1. Народне епске песме новијих времена 

(тематски круг о  

ослобођењу Србије: „Почетак буне против 

дахија”; „Бој на  

Мишару”, „Бој на Чокешини”...)  

2. Љубавне народне лирске песме („Српска 

дјевојка”, „Љубавни  

растанак”...); обичајне народне лирске песме 

(избор)  

3. Избор из савремене српске поезије (нпр. 

Васко Попа: „Очију  

твојих да није”, Бранко Миљковић: „Критика 

метафоре”, Војислав  

Карановић: „О читању поезије”, Момчило 

Мошо Одаловић:  

„Ршуме, јеси ли знао Црњанског”, Ана 

Ристовић: „Гледајући у  

дрвеће”...)  

4. Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” и 

„Панорама”)  



 

582 

 

5. Бранислав Нушић: Сумњиво лице  

6. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест 

година  

7. Давид Албахари, Мамац  

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ  

(бирати 3–6 дела)  

1. Милош Црњански: „Ја, ти и сви савремени 

парови”  

2. Оскар Давичо: „Србија” / „Детињство” 

(избор)  

3. Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске Крупе  

4. Станислав Винавер: Ратни другови 

(„Аритон”)  

5. Народна приповетка: Усуд  

6. Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник 

(избор, нпр.  

„Отмица”...);  

7. Растко Петровић: Африка (одломци)  

8. Радослав Братић: Мајсторова рука 

(одломак)  

9. Милорад Павић: Хазарски речник, одреднице 

о Ћирилу и  

Методију (одломци)  

10. Душан Ковачевић: Ко то тамо пева  

11. Гроздана Олујић: Гласам за љубав  
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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. 

- 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;  

Језик  

 Граматика 

Језик Словена у прапостојбини; сеобе Словена 

и стварање  

словенских језика. Мисија Ћирила и Методија. 

Почетак  

писмености код Срба.  

Старословенски језик и писма (глагољица и 

ћирилица).  

Развој српског књижевног језика: 
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- издвоји делове творенице и препозна основне моделе 

њиховог грађења;  

- користи садржаје из граматике обрађене у претходним 

разредима и повеже их са новим градивом;  

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-војвођански) и ијекавски 

(зетско-рашки и  

источнохерцеговачки). Народни језик (језик 

као скуп дијалеката) и  

књижевни (нормирани) језик. Службена 

употреба језика и писма  

према Уставу. Језици националних мањина 

(основни подаци).  

Језик – основне особине говорног и писаног 

језика.  

Грађење речи:  

– основни модели: извођење, слагање, 

префиксација;  

– просте речи и творенице (изведенице, 

сложенице, префиксалне  
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творенице);  

– састав твореница: корен, творбена основа, 

префикс, суфикс.  

морфологије и синтаксе.  

Фонетика: подела гласова и гласовне промене.  

Морфологија: врсте и подврсте речи и њихове 

категорије.  

Синтакса: реченични чланови (састав и 

функција); независне и зависне реченице, 

слагање реченичних чланова 

- доследно примени правописну норму;  Језик  

Правопис 

Писање имена из страних језика са акцентом на 

њихову промену.  

Спојено и одвојено писање речи (сложенице, 

полусложенице,  

синтагме).  

Генитивни знак.  

Црта и цртица; дрги интерпункцијски и 

правописни знаци 

- примени основна правила о распореду акцената;  Језик  

Ортоепија 

Краткоузлазни и краткосилазни акценат; 

правила о распореду  

акцената и неакцентованих дужина (основни 

појмови) 

- уочи разлику између научног, административног и 

разговорног функционалног стила;  

- пише и говори поштујући карактеристике различитих  

Језичка култура Књижевни и остали типови текстова у 

функцији унапређивања  
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функционалних стилова;  

- уочи разлику између речи и лексеме;  

- препозна метафору и метонимију 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. 

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 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; 



 

587 

 

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; одређивање значења 

метафоре и метонимије  

у тексту; тумачење застарелих речи и 

неологизама; дефинисање  

лексема.  
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Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова 

анализа на часу.  

Четири школска писмена задатка - по два у 

сваком полугодишту. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху 

текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда  

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним 

примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, 

поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, 

поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим 

критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане 

односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди 

закључак заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СРЕДЊИ НИВО 
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично 

читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у 

руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања 
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проблема); читање ради уживања 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, 

техничко приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите 

функционалне стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник 

и библиографију и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или 

више њих (према датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и 

пропаганде на једноставним примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од 

другачијих ставова изнетих у таквом тексту 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa 

сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 

аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно 

писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; 

попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и 
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свакодневном животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)  

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у 

једноставним примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 

јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу 

и расправу 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

ГРАМАТИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 

примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 

променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима 

речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради 

реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску 
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реченицу и комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 

заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 

примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

ГРАМАТИКА 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске 

норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 

независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим 

примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

ГРАМАТИКА 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 

подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 

независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика 

(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 
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ЛЕКСИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност 

речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; 

метафору као лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се 

употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који 

се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

ЛЕКСИКА 

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским 

текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и 

медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

ЛЕКСИКА 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог 

састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним 

текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИКученик 

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне 

податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас) 

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског 

језика 

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)  

CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични 
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развој 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 
СРЕДЊИ НИВО 

  

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

 КЊИЖЕВНОСТ  

ОСНОВНИ 

НИВО 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених 

програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 

десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у  тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком 

тексту (епитет, поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место радње, лик... 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и 

поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе 

CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

 КЊИЖЕВНОСТ  

СРЕДЊИ НИВО 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и 

са временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 
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CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, 

дневник и путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 

приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

 КЊИЖЕВНОСТ  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 

тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских 

фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући 

се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се 

обрађују у настави 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
ОСНОВНИ 

НИВО 

правилно изговара гласове; - изражајно чита уметнички текст обрађен у 

настави и изражајно казује научен текст; - препричава текст без сажимања 

или са сажимaњем. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
СРЕДЊИ НИВО 

- поштује књижевнојезичку норму у говору; - зна да исприча о стварном или 

измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући изворну 

хронологију или ретроспективно; - уме усмено да обавести некога о нечему и 



 

595 

 

опише нешто (да усмено сачини експозиторни и дескриптивни текст);  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

- уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже; - и има изграђену 

културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и 

поштовања туђег мишљења).  

Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета 

ЈЕЗИК (граматика, правопис)  - Комуникација на матерњем језику, Учење 

како се учи ,Математичка писменост и основна знања из науке и технологије 

, Дигитална компетенција 

КЊИЖЕВНОСТ- Комуникација на матерњем језику, Учење како се учи, 

Међуљудска и грађанска компетенција, Културно изражавање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (усмено и писмено изражавање)- Комуникација на 

матерњем језику, Учење како се учи, Међуљудска и грађанска компетенција, 

Културно изражавање, Дигитална компетенција 

Начин остваривања програма: 

методе рада:  

- дијалошка метода 

- рад на тексту 

- компаративна метода 

- аналитичкосинтетичка метода 

- проблем-ситуација 

- монолошка метода 

- метода демонстрације 

- метода практичних радова 

- амбијентално учење 
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- облик рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару 

- тимски рад 

Активности: 

наставника: објашњава, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, демонстрира, записује на табли, одговара на 

питања ученика, проверава дате одговоре, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну информацију 

ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује знања и 

искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује пројектне задатке уз 

истраживачки рад и прави презентације/презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

- дискусија, посматрање и праћење процеса учења 

- иницијални, полугодишњи и годишњи тестови 

- активност на часу и залагање при раду 

- писмени задаци, контролне вежбе, домаћи задаци 

- самостални и групни ученички радови и мини пројекти 

- писани прикази и самостални литерарни радови ученика 

- системска вежбања са једним или више правописних захтева 

- правописна, ортоепска, лексичка и смантичка вежбања 

- усмено излагање 

праћење индивидуалног напредовања ученика 
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Корелација са другим предметима: историја, географија, грађанско васпитање, биологија, верска настава, математика, енглески 

језик, информатика и рачунарство, техника и технологија, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, 

француски језик, физика, хемија 

Литература за (наставнике и ученике): 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

 Aплауз 8, Читанка за осми разред основне школе; др Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, 

Мирјана Бојанић Ћирковић, Герундијум 2021. 

 Аплауз говору, уџбеник српског језика за осми разред основне школе; Владан Гојковић, Јелена Васиљевић, Герундијум 2021. 

 Е-уџбеници,  Герундијум 2021. 

ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: 

 Е-уџбеници,  Герундијум 2021. 

 Aплауз 8, Читанка за осми разред основне школе; др Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, 

Мирјана Бојанић Ћирковић, Герундијум 2021. 

 Аплауз говору, уџбеник српског језика за осми разред основне школе; Владан Гојковић, Јелена Васиљевић, Герундијум 2021. 

 Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, ЗУНС, Београд 

 Граматика српскога језика, Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, ЗУНС, Београд 

 Настава српског језика и књижевности у петом разреду основне школе, приручник за наставнике,Мирољуб Вучковић,ЗУНС, 

Београд 

 Наша народна књижевност, др Вукашин Станисављевић, ПИРГ, Београд 

 Народна књижевност, Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић, ТРЕБНИК, Београд 

 Правопис српскога језика, М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010. 
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ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике осмог разреда предвиђа следеће наставне теме:  

1. Језик; 

2. Књижевност; 

3. Језичка култура 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно планирати јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно планирати рад.   

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да уче и разумеју језик. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива.. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик – 5. разред 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

Настава страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 

развијањем способности и метода учења страног језика: 

 овладавање комуникативним вештинама; 

 развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

 стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз уважавање 

различитости 

 развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

 усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

 усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

 стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

 прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1.Introduction 

 

3 3 

2.My life 4 8 12 

3.Animals 4 6 10 

4.Holidays 4 6 10 

5.Food 4 8 12 

6.The world 4 6 10 

7.Entertainment 4 5 9 

Written test 1 

 

3 3 

Written test 2 

 

3 3 

УКУПНО 
24 48 72 

 

 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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По завршeтку разрeда учeник ћe бити у 

стању да: 

- 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 једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

-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; 

- 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;  

- разумеју  и формулишу једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 

припадност;  

- питају и кажу шта неко има / нема и чије је 

нешто; 

- разумеју и реагују на једноставне молбе; 

- упуте једноставне молбе;  

1. Introduction 

Поздрављање; представљање себе и других и 

тражење/ давање информа-ција о себи и другима у 
ширем друштвеном контексту; описивање 

способности у садашњости; описивање живих бића, 
предмета и места и положаја у простору; 

изражавање припадања и поседовања; изражавање 
молби и захтева. 

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре Hi! 
Welcome to my house. I’m Emma. This is my best friend. Her name is 

Polly. These are my parents. Their names are Peter and Susan. Susan 
is Emma and Jake’s mother. This is my parents’ car. What’s your 

address /postcode /phone number? What sports are you interested in? 
Is this bike  yours? No, it isn’t mine. Jake’s the boy with short dark 

hair. Where’s the man with the violin? He’s next to the clock. Where’s 
the racket? It’s in the bag.What colour is the hat? It’s blue.  (The 

Present Simple Tense глагола to be, присвојни придеви и присвојне 
заменице, Саксонски генитив, описни придеви, предлози за 

место); Can you play the guitar? Yes, I can. No, I can’t. What can you 
do? I can’t play the guitar, but I can play the piano. (модални глагол 

can за изражавање способности); May/Could/Can I speak to Mr Hill, 
please? (модални глаголи can/could/may  за изражавање молби и 

захтева-WB); I’ve got three photographs, but I haven’t got a ball. 
He’s got a ruler. She hasn’t gоt an apple. Have you got an umbrella? 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got? (Have got за 
изражавање поседовања); кратке текстове и дијалоге који се 

односе на тему (слушају, читају, говоре и пишу); сличности и 
разлике у културама.  
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- уочавају сличности и разлике у култури 

становања (разлика у појму „башта“) и 
породичним односима у ВБ и код нас, 

начину разоноде и популарним 
спортовима/активностима међу децом и 

младима. 

- препознају и именују појмове који се 
односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима 
се описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размене информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

- опишу сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 
везаних исказа; 

- разумеју, траже и дају једноставнија 
обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту; 

- поставе и одговоре на једноставнија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;   

- опишу дневни / недељни распоред 

активности;  

- разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на изражавање допадања и 
недопадања; 

- изразе  допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

- разумеју честитку и одговoре на њу; 

- упуте пригодну честитку; 

2. My life 

 

Описивање догађаја у садашњости; давање 
информација о себи и тражење/давање основних 

информација о себи и другима у ширем 
друштвеном контексту; изражавање хронолошког 

времена (сати и минути, дани у недељи, датуми); 
изражавање допадања/недопада-ња; описивање и 

честитање празника и рођендана.  

  

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре We live in 
London. Our flat is on the third floor. School starts at twenty to nine. 

On Thursdays, I don’t go home at half past three. I have a piano 
lesson. My sister doesn’t go to high school. He never puts the knives 

and forks in the right place. Do you always take the bus to school? 
What time do you get up/go to bed? When does summer start in 

Australia?What’s the date today? It’s 26th of September. How do 
children in Britain celebrate birthdays? When does the school year 

start in Britain? What’s your favourite month? My favourite month is 
September because my birthday is in September. I don’t like September 

because the school year starts in September. What do people in 
America celebrate on the 4th July? Where do meerkats live? How do 

people in Britain celebrate Christmas/Easter? What is Shrove 
Tuesday? When do people in the USA celebrate 

Halloween/Thanksgiving?What is the biggest festival in Scotland? And 
in Serbia?  

(The Present Simple Tense за сталне и уобичајене радње, прилози 
учесталости, основни и редни бројеви-WB); кратке текстове и 

дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу).  
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- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опишу начин прославе 
рођендана, као и време и начин прославе 

празника у земљама енглеског говорног 
подручја; 

- уоче сличности и разлике у временској 
организацији школске године у ВБ и код нас 

(мали и велики распусти) 

- 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 размене информације које се 
односе на тренутне и сталне /уобичајене 

радње/активности 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 
везаних исказа; 

- разуме и реагује на своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које се 

односе на своје и туђе обавезе и правила 
понашања; 

- представе листу својих и туђих обавеза 
користећи одговарајућа језичка средства; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе 
који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- опишу своје и туђе жеље и интересовања и 

изразе  допадање и недопадање уз 
једноставно образложење. 

3. Аnimals 

 

Описивање догађаја у садашњости – тренутних и 
сталних/уобичајених догађаја/активности; 

описивање догађаја у причама; изрицање обавеза; 
изражавање интересовања, допадања/недопа-дања 

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре – We’re 
learning about the animals here on the farm. They aren’t looking at us. 

I’m not watching TV. I’m doing my homework. What are you doing? 
Where are they going? (The Present Continuous Tense за изражавање 

трeнутних радњи); At the moment I’m feeding the penguins. I feed 
them every day. They eat fish. Liam always cleans the animals’ houses 

in the afternoon. Today he’s cleaning the elephants’ house. (The 
Present Simple / The Present Continuous – разлике у значењу); I 

must put out the rubbish. She must tidy up her room. (модални глагол 
must за изражавање обавеза); While he is sitting under the tree, a nut 

falls on him. When he sees the animals, he stops them. (The Present 
Simple Tense и The Present Continuous Tense у причама/наративно 

+ личне заменице у функцији објекта); Lucy is crazy about football. 
Do you like playing tennis? What do you like doing? Pavle hates 

getting up early. (be interested in/ good/bad at, crazy about, 
like/love/hate-WB); кратке текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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The first written test 

- разумеjу краће текстове у којима се 
описују догађаји и способности у 

прошлости; 

- разменe информације у вези са догађајима 

и способностима у прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску 

личност и сл.  

  

4. Holidays  

 

Описивање догађаја и способности у прошлости. 

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре I was ill 
yesterday. She wasn’t on holiday last week. Were they at a theme 

park?No, they weren’t./Yes, they were. (The Past Simple Tense 
глагола to be). We travelled to Spain by plane. We grabbed our 

luggage and…He forgot his passport. I fell over and hurt my knee. Did 
you enjoy it there? Yes, I did./No, I didn’t. He didn’t want to come 

home. We didn’t enjoy our holidays because the weather was bad. 
Where did you spend your summer holiday? How did you travel? (The 

Past Simple Tense правилних и неправилних глагола) Could you 
read when you were six? Boris could drive when he was six. 

(Модални глагол could за изражавање способности у прошлости-
WB); кратке 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, осетима 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; 

- изразе присуство/одсуство нечега;  

-разумеју и реагују на једноставније исказе 
који се односе на  описивање допадања и 

недопадања; 

-  изразе  допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

- разумеjу и једноставне молбе и захтеве и 

5. Food 

 

Исказивање потреба, осета и осећања; изражавање 

присуства/одсуства нечега;  

изражавање допадања/недопада-ња; изражавање 

молби, захтева, захвалности; исказивање количина 
и цена; изражавање упутства (рецепт за 

припремање хране) 

 

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 

I’m really hungry. Do you want my cheese sandwich?Yes, please. 
Thank you. I haven’t got any food for you. Well, have you got any 

water? I’ve got some vegetables. Do you eat any chocolate? Yes, I eat 
a lot of chocolate. Do you drink any milk? Yes, I usually have some 

milk for breakfast. There isn’t any dog food. How many bananas/much 
cheese do we need? You need a few apples and a little water. (бројиве 

и небројиве именице, детерминатори some, any, no, much, many, a 
lot of, a few, a little) 

Do you like coffee? No, I don’t. I never drink it. He wants ’pljeskavica’ 
for lunch because he likes it. Mmmm! I love cheese. Can I have an 

orange, please? A loaf of bread, a bunch of bananas, two bags of 
sweets, a tin of tuna… Anything else? That’s £ 80. Here you are. Thank 

you. You will need 300 g flour, 200 g butter…; Pour the cooked apples 
into a dish. Put the dish into the oven. (императив, неодређени и 

одређени члан a/an, the – прво поменути, другопоменути); кратке 
и дуже текстове и дијалоге који се односе на тему (рецепте за 

припремање хране, разговор у продавници…) и интеркултурне 
садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).  
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реагују на њих;  

- упуте једноставне молбе и захтеве; 

- затражe и пружe кратко обавештење; 

- се захвалe на једноставан начин; 

- разумеју једноставније изразе који се 

односе на количину нечега; 

- питају и кажу колико нечега има/ нема, 

користећи једноставнија језичка средства;  

- на једноставан начин затраже 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.   

- уоче сличности и разлике у начину 

исхране у ВБ и код нас.  

- разумеју жеље планове и намере и реагују 
на њих;  

- размене једноставне исказе у вези са 
својим и  туђим жељама, плановима и 

намерама; 

- саопште шта они или неко други желе, 

планирају, намеравају; 

- разумеју  једноставније предлоге и 

одговоре на њих; 

- упуте једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или 

7. Entertainment 

 

Исказивање жеља, планова и намера; изрицање 
обавеза; позив на заједничку активност; исказивање 

предлога; 

Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре What does 
Laura want to do this evening? I am going to watch TV because 

parents are not going to be at home this evening. Are you going to 
watch ’Hollyoaks’? Yes, I am. No, I am not. What’s Marko going to 

do? He’s going to play football. (Going to за изражавање будућих 
планова, The Present Simple (want)) She has to get up early. I don’t 

have to get up early on Saturdays. Do you have to get up early on 
Saturdays? Yes, I do. No, I don’t. (Have to за изражавање обавеза) 

Let’s go swimming this evening! That’s a good idea. Why don’t we 
meet outside the cinema? OK. What time? How about twenty past two. 

Fine. I’ll see you there at twenty past two. What shall we do today? 
Why don’t we play football? (The Present Simple Tense (be, want) 

Императив, Why don’t we/you…?How about…? Will за одлуке у 
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одговарајуће оправдање; 

- разумеју једноставно формулисане 
предлоге и реагују на њих; 

- затраже и упуте једноставно формулисане 
предлоге; 

- опишу најпознатија уметничка дела 
примерених узрасту из области филма.   

тренутку говора)  



 

607 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1. Introduction 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

  2. My life  

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

  3. Аnimals 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  
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НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

4. Holidays 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

5. Food 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

6. The world 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   
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СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

7. Entertainment 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20.  

НАПРЕДНИ НИВО 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених исхода 

и садржаја у оквиру плана наставе и учења наставног предмета  

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Рад са подацима и 

информацијама; Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском 
друштву; Естетичка компетенција 

 Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција; Одговоран 
однос према средини 

Одговоран однос према средини; Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 
Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција;  

Одговоран однос према средини; Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција;  



 

610 

 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговоран однос према средини; Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 Одговоран однос према средини; Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговоран однос према средини; Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; Дигитална компетенеција; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада:  

KM – читај/слушај и покажи/понови/допуни/штиклирај/исправи грешку;  

ТПР, пантомима; играње улога, симулација; игра меморије;  

усмено и писмено описивање слике. 

 облик рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару, групни 
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Активности: 

 наставника : 

Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самостал-ност у раду, креа-тивно  / критичко мишљење; пружа подршку; прати и евидентира 

рад и напредовање ученика. 

 ученика: 

Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, говора и писања;  глуме, симулирају, певају песмицу; раде пројекте 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике формативног 

оцењивања. 

Корелација са другим предметима: Српски језик, биологија, географија, математика 

Литература за (наставнике и ученике): :  

Project 2, Serbian edition (енглески језик за 5.разред основне школе), уџбеник, радна свеска са ЦД-ом и кодом за Online Practice;  дигитални  уџбеник  

Аутор: Tom Hutchinson  

Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2020.  

Project 2 - Приручник за наставнике, Золтан Реѕмувеш;  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик (6. разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естет ских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика. 

ЗАДАЦИ: - овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз уважавање 

различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.   Introduction  2 2 

2.    My life 4 8 12 

3. The future 4 6 10 

4. Times and places 4 6 10 

5.  Cities 4 8 12 

6. Experiences 4 6 10 

7.  What’s up? 4 6 10 

Written test 1  3 3 

Written test 2  3 3 

УКУПНО 24 48 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

разумеју једноставније текстове који се односе на поздрављање, 

представљање и тражење/давање информација о себи и другима;  

- поздраве и отпоздраве,  представе себе и другог користећи 

једноставнија језичка средства;  

- поставе и одговоре на сложенија питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште информације о себи и 
другима; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње; 

- размене информације које се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / активности и 
способности користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју и примењују правила учтиве комуникације. 

Introduction 

  

Поздрављање; представљање себе 

и других и тражење/ давање 
информација о себи и другима у 

ширем комуникативном 
контексту; описивање догађаја у 

садашњости. 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 

структуре  

Chloe. This is Layla Morrison. Where do you 

live? I live in Oak Street. James lives near there. I 
don’t know that street. Do you know it? Yes, I do. 

No, I don’t. Who’s that girl over there? Does she 
go to this school? Yes, she does. No, she doesn’t. 

Who’s that man over there? Why is he climbing 
that tree? Is he looking for something? We’re 

painting a sign on this door. Someone is moving 
into this office. He cycles to work every day. I can 

see him out of the window now. He’s arriving on 
his bike again.  

(The Present Simple Tense за изражавање 

сталних радњи); 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; 

- поставе и одговоре на једноставнијa питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште информације о себи и 

другима; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују догађаји у 

прошлости; 

- размене информације у вези са догађајима у прошлости; 

- опишу у неколико везаних исказа догађај из 
прошлости/историјску личност и сл.  

- разумеју и реагују на једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања/недопадања; 

- размене информације које се односе на допадање/недопадање уз  

My life 

 

Tражење и давање информација о 

другима и давање информација о 
себи у ширем комуникативном 

контексту; oписивање догађаја у 
прошлости; изражавање допадања/ 

недопадања; позив и реаговање на 
позив 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 

структуре Where were you born? Were you born 
in England? No, I wasn’t. I was born in Australia. 

When did you move to a new house? I moved to a 
new house when I was six. Why did he move to 

England? Because his father got a new job. My 
parents got married in Paris. He didn’t walk to 

school. He took the bus. Modern human beings 
first appeared in Africa 150,000 years ago. How 

was your weekend? Where did you go? Who did 
you go with? It was brilliant/ fantastic/great/not 

bad/OК… I didn’t like it here first because all my 
friends were in Australia. (The Past Simple 

Tense  правилних и неправилних глагола) 

Do you like skiing? What does Mickey like doing? 

What doesn’t he like doing?Do you fancy a game 
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образложење; 

- разумеју предлоге и одговоре на њих; 

- упуте предлоге и реагују на предлоге пружајући одговарајући 

изговор или одговарајуће оправдање на прикладан начин; 

- опишу сличности и разлике у породичном животу у ВБ и код нас. 

of football? Sorry I can’t. I’ve got a piano lesson. 

Would you like to come too? Yes, please. Do you 
want to come to my party? Yes, I’d love to. 

Thanks.  (Would like + инфинитив, like + 
глаголска именица); текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне садржаје 
(слушају, читају, говоре и пишу). 

препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на исказивање 

предвиђања, понуда/одлука, планова и намера у будћности; 

- разумеју и размене информације које се односе на предвиђање, 

нуђење услуге/одлуке, и намере у будућности; 

- изразе своја и туђа предвиђања, одлуке, и намере у будћности; 

- понуде/прихвате/одбију услугу на прикладан начин; 

- уоче и опишу сличности и разлике у прослави рођендана у ВБ и 

код нас.  

- The first written test 

The future 

 

Исказивање предвиђања, нуђења 
услуге/ одлука и намера у 

будућности. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 
структуре Tomorrow the spaceship Galаxy will 

leave the Moon’s orbit and… How long will the 
journey take? I’m sure/I believe I’ll win the award 

this year. I think/don’t think I’ll live in another 
country. Look at the clouds! It’s going to rain. 

What’s the problem? The DJ is ill.  Don’t worry. 
I’ll be the DJ. What? You’ll do it. Are you sure? 

Yes, It’ll be fun. Would you like a drink? I’ll get 
you a glass of lemonade. Thanks. Is there a lot to 

do for your party? Yes, but don’t worry, 
everybody’s going to help. Layla and I are going 

to decorate the room. Why are you putting on 
your coat? I’m going to take my dog for a walk. 

(Will за предвиђања, понуде/одлуке; Going to  
за предвиђања, одлуке, намере; Would you 

like за изражавање понуде); текстове и 
дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

разумеjу једноставније текстове у којима се описују догађаји из 
прошлости; 

- разменe једноставније информације у вези са догађајима у 
прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа догађаје из прошлости; 

- опишу историјске догађаје циљне културе користећи 

једноставнијa језичка средства; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе који се односе на 

 

Times and places 

 

Описивање догађаја из 

прошлости; исказивање 
допадања/недопадања; позив и 

реаговање на позив 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 
структуре At ten o’clock yesterday, I was sending 

an e-mail to my friends around the world. While I 
was cycling past the dam, I saw a crack in the 

wall. What were people doing when you reached 
the town? They were shopping and some children 

were playing. As Leo was running, he dropped his 
teddy. What did the people do when they heard 

you? They grabbed their children and ran 
indoors. (The Past Continuos Tense;  The Past 
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допадање/недопадање; 

- изразе допадање/недопадање једноставнијим језичким 
средствима; 

- израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у односу на Србију. 

Continuous Tense и The Past Simple Tense– 

разлике у значењу); We went to New York for 
our holidays.That sounds exciting. I’ve got a new 

computer game called Virtual Soap. That sounds 
interesting. Here’s the pizza. It looks delicious. I'd 

like to taste it. The path looks dangerous. I think 
I’ll go back.  

The film looks boring. I think I’ll fall asleep.  
(глаголи look и sound); 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 једноставнији опис места (знаменитости, институције и 

сл.); 

- упореде и опишу карактеристике места,  користећи једноставнија 

језичка средства;  

- опишу места користећи једноставнија језичка средства 

(знаменитости, занимљивости и сл.);  

- разумеју појединачне и везане исказе који се односе на просторне 

односе и смер кретања; 

- питају и кажу где се нешто налази користећи једноставнија 

језичка средства; 

- затраже и у неколико везаних исказа саопште смер кретања; 

- разумеју и опишу искуство/догађај из прошлости користећи 
једноставнија језичка средства; 

- разумеју и реагују на предлоге и сугестије уз образложење; 

- саопште предлоге и сугестије; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на планове за 
будућност;  

- у неколико везаних исказа саопште планове/договоре за 
будућност;  

 

Cities 

 

Описивање места; исказивање 

просторних односа и смера 
кретања; описивање догађаја у 

прошлости; исказивање предлога 
и сугестија; изражавање будућих 

планова/договора.  

 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 
структуре On the first day we went on a 

sightsеeing tour. Оn the second day we took the 
underground. This is Buckinghаm Palace. The 

Queen lives here, but she isn’t here all the time. 
The Olympics were in London in 2012. The 

stadium and the other buildings are amazing. The 
London Eye is the biggest wheel of its kind in the 

world. (The Past Simple Tense; The Present 
Simple Tense за изражавање чињеница); 

Excuse me. Is there a post office near here? How 
do we get to the pоst office, please? Go along this 

street. There’s a supermarket on the right. Go 
past the supermarket and take the first turning on 

the left. You can’t miss it. It’s between the 
courthouse and the town hall – opposite the 

prison. (Егзистенцијално ’There’, Импера-

тив, предлози за место, одређени и 

неодређени члан – првопоменути, 

другопоменути и уз имена инстутуција); He 

walked along the bridge and nothing happened. 
He saw nobody. He looked everywhere. While he 

was sitting, somebody spoke to him. (The Past 
Simple Tense, The Past Continuous Tense за 

препричавање догађаја; неодређене 

заменице са some, any, no, every – something, 

anything, nothing, everything, someone, anyone, 
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- разумеју и поштују правила учтиве комуникације; 

- опишу значајније градове циљних култура и њихове 
знаменитoсти и занимљивости (Лондон, Њујорк); 

- опишу значајни историjски догађај циљних култура  

no one…); Shall we go and see ’Cyberspace’ on 

Saturday? I can’t. My grandparents are coming 
this weekend. What about Friday? That’s not 

good for me. I’m playing football on Friday. 
(Shall we… за изражавање предлога и 

сугестија; The Present Continuous Tense за 

изражавање планова/договора у 

будућности. текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу).  

 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на описивање 

искуства у прошлости; 

- разменe информације у вези са искуствима из прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа своја и туђа искуства из 
прошлости користећи једноставнија језичка средства;  

- разумеју краће и дуже исказе који се односе на жеље и амбиције; 

- изразе своје и туђе жеље и амбиције једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на упозорења; 

- саопште упозорења; 

- разумеју текст о значајнијим историјским личностима из ВБ и 

опишу значајније историјске личности користећи једноставнија 
језичка средства.   

- The second written test 

 

Experiences 

 

Описивање искуства у прошлости; 

исказивање жеља и амбиција; 
исказивање упозорења;  

 

 

 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 
структуре I’ve been in some plays at the theatre. 

I haven’t been on TV or in a film, but I’d love to. 
Have you ever played golf? I’ve never played any 

sport. I’ve climbed Mount Everest twice in my life. 
Would you like a drink? No, thanks. I’ve just had 

one. Can I speak to Mellinda,  please? Sorry, 
she’s just gone out. (The Present Perfect Tense 

за изражавање искуства у недефинисаној 

прошлости до неког тренутка у 

садашњости, као и уз прилошке одредбе 

ever, never, just); I’ve won several races. Last 

week I was in the Country Campionship. I didn’t 
win the race because my car broke down. (The 

Present Perfect Tense и The Past Simple Tense 
разлике у употреби и значењу); I want to be 

an actress. I’d love to be on TV. (глаголи want и 

would love за изражавање жеља и амбиција); 

Never give your real address, date of birth or e-
mail adress on the Internet. Don’t open any 

attachments as they may contain a virus. Delete 
the e-mail immediately. (Императив); текстове 

и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, 
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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, осетима и осећањима;  

- изразе основне потребе, осете и осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју и реагују на савете, присуство/одсуство обавезе; 

- размене информације које се односе на савете, забране, 
присуство/одсуство обавезе; 

- саопште савете, забране, присуство/одсуство обавезе користећи 
одговарајућа језичка средства; 

-разумеју и формулишу исказе којима се тражи мишљење, 
изражава слагање/неслагање. 

 

What’s up? 

 

Исказивање потреба, осета и 

осећања; изрицање савета, забрана 
и обавеза; изражавање мишљења 

(слагања /неслагања).  

 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке 
структуре I’m thirsty/hot/bored/tired. What’s 

wrong? Have you got a headache? You shouldn’t 
sit so close to the TV. You should sit back here in 

one of the armchairs. (Модални глагол should 
за давање савета); You look really tired. You 

don’t have to stay here again tonight. We must 
cаtch those thieves. You mustn’t touch that switch. 

(Глаголи must и don’t have to за изрицање 

присуства / одсуства обавезе, глагол mustn’t 

за изрицање забране); Wow! Sounds good! Oh, 
I see. Me, too. Shall we go? Oh, yes. That’ll be 

great. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Introduction 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

 

СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.  

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.10. 

3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

My life 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  1.3.2. 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.3. 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 
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3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

3.3.8.  3.3.9. 

The future 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  1.3.2. 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.3. 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 

Times and places 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15.  1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 

1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1..4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26.  2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.7.  2.3.8. 
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НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.6. 

Cities 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.11.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23.  2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.  2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.5. 

2.3.7. 2.3.8. 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
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3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

3.3.9. 

Experiences 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.3. 1.3.4.   

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.  2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.7. 

2.3.8.   

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21.  3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.4. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 
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What’s up? 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.17.  1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.5.   

 
СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.  2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 2.3.6.   

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 

3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених 

исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења наставног предмета  

Компетенција за учење; Сарадња; Комуникација; Рад са подацима и 
информацијама; Дигитална компетенција; Решавање проблема; Естетичка 

компетенција; Одговорно учешће у демократском друштву 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: фронтални, индивидуални, у пару, групни 
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Активности: 

 наставника: наставник мотивише ученике за рад, подстиче сарадњу и самосталност у раду, креативно /критичко мишљење, пружа 

подршку, прати и евидентира рад и непредовање ученика 

 ученика: ученици активно учествују у наставном процесу, самостално зaкључују значења израза и речи, као и форму и значење 

граматичких садржаја, раде вежбе слушања, читања, говора и писања, глуме симулирају, раде пројекте  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови језичких вештина, различите технике формативног оцењивања 

Корелација са другим предметима: српски језик и кљижевност, грађанско васпитање, ЧОС, историја, географија, информатика и 

рачунарство, биологија, физичко и здравствено васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): 

Литература за ученике: Project 3, 4
th
 edition(енглески језик за 6.разред основне школе), уџбеник и радна свеска са ЦД-ом, код за Online 

Practice; (дигитални уџбеник у припреми)  

Аутор: Tom Hutchinson  

Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2019.  

Литература за наставнике: Project 3 - Приручник за наставнике, Золтан Реѕмувеш 



 

625 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик – 7. разред 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 

Настава страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика: 

 овладавање комуникативним вештинама; 

 развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

 стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање различитости 

 развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

 усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

 усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

 стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

 прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Introduction 

 
  3   3 

2. Past and Present 4   6 10 

3. Revision + Test 1 
 

  2   2 
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4. Fame and fortune 4   6 10 

5. Written Work 1 

 
  3   3 

6. Health and safety 4   6 10 

7. Heroes 4   6 10 

УКУПНО 
24 48 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- 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; 

- разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис радњи, стања 

и збивања; 

- опишу и упореде радње, стања и 

збивања користећи једноставнија 
језичка средства; 

- опишу радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније исказе 

1. Introduction 

  

Описивање радњи у садашњости; описивање радњи, 

стања и збивања; изражавање мишљења; исказивање 
жеља, интересовања, потреба, осета и осећања; 

описивање будућих радњи (планова, намера, 
предвиђања); изношење предлога и упућивање позива 

за учешће у заједничкој активности и реаговање на 
њих. 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре - Rupert 

doesn’t normally go to school on Saturdays. He usually plays footbal. 
He isn’t playing football today. He’s going to school with all his 

friends. What do you usually do at this time? What are you doing 
today? I think fundraising is a great idea because we all want to help 

our friends in Kenya. What does Ethan want to do when he’s older? 
He wants to… (Present Simple за изражавање сталних радњи + state 

verbs, Present Continuous за изражавање тренутних радњи) John is 
using his father’s computer while his own computer is broken. Her bus 

arrives at 8:15 tomorrow morning. (Present Continuous за 
описивање привремених радњи, Present Simple за изражавање 

будућности, подаци из реда вожње) What are you going to do for 
your work experience? I’m going to work in a newspaper office. Are 

you going to get the bus? Yes. I’ll come with you. I think it will be 
good fun. (Will, Going to за изражавање планова, намера и 

предвиђања); текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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којима се тражи мишљење и реагују 

на њих;  

- изражавају мишљење, 

слагање/неслагање и дају кратко 
образложење; 

- разумеју једноставније исказе који 
се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и 
реагују на њих;  

- размене једноставније исказе у 
вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 
предвиђањима;  

- саопште шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа;  

- разумеју једноставније предлоге и 
позиве на заједничке активности и 

одговоре на њих уз одговарајуће 
образложење; 

- упуте предлоге и позиве на 
заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 

- затраже и пруже додатне 
информације у вези са предлозима и 

позивима на заједничке активности; 

- разумеју сличности и разлике у 

школским и ваншколским 
активностима у ВБ и код нас. 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују догађаји, 

2. Past and present 

 

Описивање радњи у прошлости; давање информација 

о себи и другима; описивање бића, предмета, места, 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре - One day, 

they were walking along the path when they saw something in the ice. 
They stopped and looked at it. They were looking at a man from the 

Stone Age. He was about 1.6 meters tall, had blue eyes and long dark 
hair. He was carrying some wooden tools. He was wearing a 
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способности и обавезе у прошлости; 

- размене појединачне информације 
и/или неколико информација у низу 

о догађајима, способностима и 
обавезама у прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних 
исказа догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, 
историјску личност и слично; 

- размене једноставније 
информације личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима; 

- разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, места, 
појава, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

- разумеју уобичајене молбе и 
захтеве и реагују на њих; 

- упуте уобичајене молбе и захтеве; 

- разумеју једноставније исказе који 

се односе на дозволе и реагују на 
њих; 

- размене једноставније 
информације које се односе на 

дозволе. 

појава, радњи, стања и збивања; изражавање 

мишљења; изражавање молби, захтева и захвалности; 
изрицање дозвола. 

  

waterproof cloak and leather boots. I used to wear cotton tops, but 

now I wear wоollen jumpers because… (Past Simple, Past 
Continuous, used to) What a great match! What a silly mistake! What 

wonderful weather! (узвици) Lily could go swimming because she 
didn’t have to revise for her test. I couldn’t answer all the questions. I 

had to study in the car. Excuse me. A: Can I try these trousers on, 
please? B: Yes. A: Thanks. B: How are they? A: They aren’t big 

enough. They’re too small. B: Do they fit you OK? (Could, Had to; too 
и enough); 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; 

3. Fame and fortune Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – Have 
you ever done anything dangerous?You’ve probably never heard of 
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- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују искуства и 
догађаји у прошлости; 

- размене појединачне информације 
и/или неколико информација у низу 

о искуствима и догађајима у 
прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних 
исказа искуства и догађаје из 

прошлости;  

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на опис особа, 
предмета, места, појава, радњи, 

стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 
стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- захвале и извине се користећи 

мање сложена језичка средства; 

- разумеју и примењују правила 

учтиве комуникације са одраслима; 

- уоче сличности и разлике у 

навикама читања младих у ВБ и код 
нас. 

 

- The first written test  

 

Описивање искустава, догађаја и радњи из 
прошлости; описивање бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања; изражавање извињења и 
захвалности. 

Rick. A lot of stunt doubles have died. I’ve just come out of hospital 

myself. Angela has fallen off bridges, high buildings and motorbikes. 
She fell through a glass table in 2002. I’ve been here for five hours, 

but nobody has come yet. I haven’t seen her since then. (Present 
Perfect - све употребе и упоредно са The Past Simple Tense) My 

friends’ pets; children’s books; Tim and Sam’s uncle; The scooter is 
mine; Yes, they’re hers (присвојни облици) Good-looking Mason 

was a teacher. It’s dangerous when you are famous. (творба речи: 
именица – придев) It isn’t very good, is it? You’ve done some of it, 

haven’t you? You can do it, can’t you? (Question tags – сви облици) 
You wanted to see me Mr Hunt. I’m sorry I’m late. That’s no excuse. 

Yes, sir! текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).  

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на опис особа, 
предмета, места и појава; 

4. Health and safety 

 

Описивање бића, предмета, места и појава; изношење 

предлога и савета; изражавање претпоставки; 
изражавање количине; исказивање жеља и осећања; 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – Young 

people who don’t look after their bodies will have problems. Shoes 
that don’t fit properly are bad for your feet. Junk food is food which is 

not good for you. (Relative clauses) Don’t spend all your time in front 
of the TV. Walk instead of taking the bus. Somebody might steal the 

bag which you’ve left on your seat. You shouldn’t put things on the 
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- опишу и упореде жива бића, 

предмете, места и појаве користећи 
једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније предлоге и 
савете и одговоре на њих; 

- упуте предлоге и савете користећи 
ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

- затраже и пруже додатне 

информације у вези са предлозима и 
саветима; 

- разумеју и изразе претпоставке; 

- разумеју једноставније исказе који 

се односе на количину; 

- размене информације у вези са 

количином; 

- разумеју уобичајене изразе у вези 

са жељама и осећањима и реагују на 
њих; 

- изразе жеље и осећања 
једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју исказе којима се изражава 

слагање или неслагање и реагују на 
њих; 

- изразе слагање и неслагање 
једноставнијим језичким 

средствима; 

- опишу популарне спортове у ВБ. 

изражавање слагања и неслагања. stairs. You might trip over them. You should wear a helmet when you 

ride a bike. You might fall off. It’s swallen/itchy/sore... You should… 
(Императив; модални глаголи might и should за изражавање 

претпоставки и савета) The children smiled and played together 
happily. My cousin did very well in his swimming competition – he 

came first. gently, beautifully, happily, fast, hard, well (прилози за 
начин) I’m really tired. So am I. I can’t go. Neither can I. (so, neither 

за изражавање слагања и неслагања); текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре 

и пишу). 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у 

5. Heroes 

+ 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – The 

armies started fighting early in the morning. He couldn’t imagine 
trowing it away. Sir Bedivere promised to do it. He decided to keep it. 
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којима се описују догађаји и радње у 

садашњости и прошлости;  

- размене појединачне информације 

и/или неколико информација у низу 
о догађајима и радњама у 

садашњости и прошлости; 

- опишу догађаје и радње у 

садашњости и прошлости користећи 
неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис особа и 

појава; 

- опишу жива бића и појаве 

користећи једноставнија језичка 
средства; 

- разумеју молбе, наредбе и савете и 
реагују на њих; 

- изразе своје и пренесу туђе молбе, 
наредбе и савете; 

- разумеју и опишу легенде и 
историјске личности и догађаје 

везане за циљну културу. 

Reported requests, commands and advice 

 

Описивање радњи у садашњости и прошлости; 

описивање бића и појава; исказивање и преношење 
молби, наредби и савета. 

 
 

 

(verb + -ing or infinitive); There are two people looking at our house. 

I can see him opening the window. I can hear someone coming to the 
front door. (Конструкције verb+-ing; There’s someone/something+-

ing, can see/hear someone /something+-ing) We had a very boring 
holiday. We were bored to death. (Придеви на –ed и –ing) You’re a 

real pessimist/realist/natural optimist. John hasn’t eaten all day. He 
must be hungry. Maria can’t be in the orchestra. She doesn’t play a 

musical instrument. Could you give me a lift to the town, please? 
Certainly. (Модални глагол could за изражавање учтивих молби) 

He asked me to give him a lift to the town. The teacher told us to stop 
talking. She suggested that I should sleep more. The doctor advised 

her to rest. She asked for an apple. (Индиректни говор - молбе, 
наредбе и савети); текстове и дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).  

   

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на описивање радњи, 
стања и појава у садашњости, 

прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа 

стања и појаве у садашњости, 
прошлости и будућности;  

6. Our environment 

 

Описивање догађаја, стања и појава у садашњости, 
прошлости и будућности; изражавање осећања и 

расположења. 

 

 
 

 
 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре -  
Thousands of articles are written about climate change. The event will 

be watched by millions of people. The real professor has been 
kidnapped. They were arrested last night. Dogs were sent into the den. 

How do you feel? I’m really nervous. I’m starving. Oh, my legs feel 
like jelly. I’m in real trouble now. What shall I do? (Passive voice – 

different tenses); текстове и дијалоге који се односе на тему и 
интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).  
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- разумеју уобичајене изразе који се 

односе на осећања; 

- изразе осећања једноставнијим 

језичким средствима;  

- разумеју и опишу основне одлике 

регија и животне услове у државама 
циљне културе. 

- The second written test 

  

 

- препознају и именују појмове који 
се односе на тему; 

- разумеју једноставније исказе који 
се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и 
реагују на њих; 

- размене једноставније исказе у 
вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 
предвиђањима; 

- разумеју једноставнија питања која 
се односе на оријентацију/положај 

предмета, бића и места у простору и 
правац кретања и одговоре на њих; 

- затраже и разумеју обавештења о 
положају предмета, бића и места у 

простору и правцу кретања; 

- опишу правац кретања и просторне 

односе једноставнијим, везаним 
исказима; 

- у неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима; 

- разумеју и следе једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

7. Relationships 

 

Описивање будућих радњи; исказивање просторних 
односа; 

давање информација о себи и другима; 

разумевање и давање упутстава. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре - If you 
climb on my back, I’ll carry you. If I run away, the lion will catch me. 

If you don’t look after your mobile, someone will steall it. (First 
Conditional) If I were you, I would go to bed earlier. If I had money, I 

would buy a new car. If I won the lottеry, I would give all the money to 
charity. (Second Conditional) As soon as I finish these emails, I’ll go 

to the travel agency. We’ll finish all our work before we leave. After 
we check in, I’ll have a game of golf. (Future time clauses) The dog 

sleeps quietly. He was running happily. She is speaking fantastically. 
She swims well. She greeted me most politely of all. He speaks English 

more fluently now than last year. (Творба и поређење прилога); 
текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу). 
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живота; 

- пруже једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7.  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

1.Introduction 

 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 

2. Past and present 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 
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3. Fame and fortune 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 

4. Health and safety 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 

5. Heroes 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 
3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.6. 
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6. Our environment 

 

ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 

7. Relationships 

 ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.   

СРЕДЊИ НИВО 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.6. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Сарадња; Комуникација; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Компетенција за учење; Рад са подацима и 

информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; Решавање проблема; 
Дигитална компетенција 

 Сарадња; Комуникација; 

Компетенција за учење; Рад са подацима и информацијама; Решавање проблема; Дигитална 

компетенција; Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка компетенција 

 Комуникација; Сарадња; Решавање проблема; Компетенција за учење; Одговорно учешће у 

демократском друштву; Рад са подацима и информацијама; Дигитална компетенција; 
Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
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 Сарадња; Комуникација; Одговоран однос према здрављу; Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Рад са подацима и информацијама; Решавање 
проблема; Дигитална компетенција; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 Компетенција за учење; Сарадња; Комуникација; Рад са подацима и информацијама; 
Дигитална компетенција; Решавање проблема; Естетичка компетенција; Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 Одговоран однос према околини; Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском 

друштву; Рад са подацима и информацијама; Дигитална компетенција; Естетичка 
компетенција; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; Сарадња; Решавање 

проблема; Комуникација 

 Сарадња; Комуникација; Компетенција за учење; Естетичка компетенција; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у демократском друштву; Рад са подацима и информацијама; Дигитална 

компетенција; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: 

Аудиовизуелна, вербална, демонстративна, текстуална, илустративна, дијалошка, хеуристичка,  симулација 

 облик рада: 

Фронтални, индивиду-ални, у пару, групни. 

Активности: 

 наставника :  

Наставник мотивише ученике за рад; подстиче сарадњу и самостал-ност у раду, креа-тивно / критичко мишљење; пружа подршку; прати и 
евидентира рад и напредовање ученика. 

 ученика: 

Ученици активно учествују у наставном процесу; самостално закључују значења израза и речи, као и форму и значења граматичких садржаја; раде 
вежбе слушања, читања, говора и писања; глуме, симулирају, раде пројекте 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 
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Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови језичких вештина и различите технике 
формативног оцењивања. 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, биологија, географија, математика 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

Project 4, Serbian edition (енглески језик за 7. разред основне школе) - уџбеник и радна свеска са CD-ом и кодом за Project Online Practice. 

     Аутор: Tom Hutchinson  

 Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2020.  

Project 4 - Приручник за наставнике, Золтан Резмувеш; дигитални уџбеник. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Eнглески језик (8. разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естет ских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

ЗАДАЦИ:  

- овладавање комуникативним вештинама; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманиостичких, моралних и естетских ставова; 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз 

уважавање 

- различитости 

- развијање истраживачког духа и радозналости и навикавање на отвореност у комуникацији с другима; 

- усвајање основних знања из страног језика која омогућава једноставно усмено и писмено споразумевање са људима из других 

земаља; 

- усвајање норме невербалне и вербалне комуникације са специфичностима језика који се учи; 

- стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама; 

- прилагођавање програма индивидуалним карактеристикама ученика и ученика у инклузији; 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Introduction 0 4 4 

2. Problems 4 6 10 

3. The future 4 5 9 

4. Written test 0 3 3 

5. Risks 3 6 9 

6. Can I ask…? 4 6 10 

7. Buying and selling 4 5 9 

8. Written test 0 3 3 

9. Protest 3 8 11 

УКУПНО 22 46 68 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују радње и 

ситуације у садашњости; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

односе на описивање радњи и ситуација у садашњости; 

- размене неколико информација у низу које се односе на 
радње и ситуације у садашњости; 
- поштују правила учтиве комуникације 

- 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; 
- у неколико везаних исказа саопште информације о себи и другима; 

разумеју једноставније текстове који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, места, појaва, радњи, стања и збивања. 

Introduction 

1. Поздрављање и 

представљање себе и других и 

тражење/ давање основних 
информација о себи и другима; 

описивање радњи у 

садашњости; описи- вање 

предмета и појава; описивање 
бића, предмета и места. 

 

 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

- Mr Simons usually teaches us at this 

time, but he isn’t teaching the lesson 

today. (Present Simple and Present 
Continuous); I like bacon and eggs, but I 

prefer my normal breakfast. (Stative 

verbs); текстове и дијалоге који се 
односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 
односе на описивање искустава, и догађаја у прошлости; 

- размене неколико информација у низу о искуствима, и 

догађајима у прошлости; 

- опишу искуства и догађаје из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

описивање способности у садашњости; 

- саопште своје и туђе способности у садашњости; 
- размене неколико информација о способностима у садaшњости; 
- опишу историјски догађај из циљне културе; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

Problems 

 

Описивање искуства из 

прошлости; описивање 

способности у садашњости; 

описи- вање предмета и појава; 

изражавање осећања. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

- While Pete was looking out of the 

window, a car stopped outside the house. 

When they reached the house, Jake was 
waiting for them. (Past Simple and Past 

Continuous); I’ve never had a party at 

my house. It’s been in the family since 

the 1930’s. (Present Perfect); I’ve seen 

the two boys who were expelled, but they 

haven’t done anything. (Present Perfect 

and Past Simple); I got a radio and a 

camera for birthday. The camera was 

great, but the radio was making a funny 
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односе на осећања; 

- размене неколико повезаних информација у вези са осећањима; 

искажу и образложе осећања. 

noise, so I asked my parents for the 

receipt and I took it back to the shop. 

(Articles); текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 
- 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 предвиђања; 

- размене неколико исказа у вези са будућим радњама и 

предвиђањима; 

- саопште будуће радње и предвиђања; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на изражавање 

допадања и недопадања и реагују на њих; 

- изразе допадање и недопадање уз једноставније образложење; 
- разумеју једноставније исказе којима се тражи мишљење и 

реагују на њих; 

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и дају кратко 

образложење 

The future 

 

Изражавање мишљења, планова и 

намера; изражавање могућности 

и хипотетичких ситуација. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

According to 

this article we 

won’t use 

money in the 

future. (will for 

predictions and 

spontaneous 
decisions); I’m 

going to train 

as a doctor. 

(going to for 

plans and 

intentions); 

What are you 

doing after 

school today? 

(Present 

Continuous for 
arrangements); 

If you put your 

ideas on your 

bedroom door, 

you will see 

them every day. 

(First 

Conditional); 

yesterday 

morning, last 
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night, 

tomorrow, last 

weekend (Time 

expressions); 

текстове и 

дијалоге који 

се односе на 

тему и 

интеркултурне 

садржаје 
(слушају, 

читају, говоре 

и пишу). 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

односе на описивање бића, предмета и места; 

- опишу догађаје из прошлости повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину; 

- размене неколико информација у низу о 
карактеристикама бића, предмета и места; 

- 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; 
- разумеју једноставније текстове који се односе на 

исказивање могућности и хипотетичких ситуација; 

размене неколико информација у низу о могућностима и 

хипотетичким ситуацијама 

Risks 

 

Описивање бића, предмета и 

места; описивање радњи у 

прошлости; 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

– Would you shave your head? - Yes, I 

would, My hair would grow again, 

wouldn’t it? (would); If I had a tattoo, I’d 
have a little butterfly on my shoulder. My 

parents would go mad if I did anything 

like that. (Second conditional); The 

explosion would be so strong that it would 

cause earthquakes. (so… that); You might 

hurt yourself.  (Reflexive pronouns); 

текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу). 

 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

Can I ask…? 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

– Can you play the guitar? Were you 
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односе на осећања; 

- размене неколико повезаних информација у вези са осећањима; 

- искаже 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 реагује на њих; 

- размене неколико информација које се односе на способности, 

обавезе, предлоге и савете; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и обавезе и 

реагују на њих; 

размене једноставније информације које се односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и обавезе код куће, у школи 
и на јавном месту. 

Изражавање осећања; исказивање 

могућности; изражавање 

спсобности, обавеза, предлога и 

савета; изрицање дозвола, 

забрана, упозорења, правила 

понашања и обавеза. 

 

using the internet yesterday evening? 

(Questions forms); Duties will include 

sweeping the floor. Are you interested in 

acting? (Gerunds); Could you switch 

the TV on, please? (Separating phrasal 

verbs); текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју краће низове исказа који се односе на количине и цене; 

- размене информације у вези са количинама ценама; 

- 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; 

- 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 у неколико исказа у краћи текст којим се описују и пореде 

бића, предмети, места, појаве, радње, стања и збивања 

Buying and selling 

 

Изражавање количина цена; 

изражавање мишљења; давање 

препорука; описивање места и 
појава. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; 

језичке структуре 

- Most of our food is imported. From the 

airport they are sent to a distribution 

centre, and from there they are taken by 

lorries to supermarkets. (Passive voice: 

present simple, past simple, present 
perfect); It said that half the food that’s 

grown in the world won’t be eaten. It will 

be thrown away. (future with will); The 

hotel must be rebuilt every year. (Modal 

verbs with the passive voice); The train 

to Glasgow leaves at platform six. 

(Prepositions); текстове и дијалоге 

који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 

 

По завршетку теме ученици ће бити у стању да: 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

Protest 

 

Описивање појава и догађаја; 

Изразе и речи који се односе на тему; 
језичке структуре 

- She says that he often smiles at her. 

(Reported speech); She says (that) she 
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односе на опис појaва и догађаја; 

- размене информације које се односе на опис појaва и догађаја; 
- повежу неколико исказа у краћи текст којим се описују 

појaве и догађаји 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова који се 

односе на прошлост; размене неколико информација у низу о 
догађајима у прошлости; 

- опишу догађаје из прошлости повезујући неколико краћих 
исказа у смислену целину; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 
изражавање мишљења, планова и намера; 

- саопште своја и туђа мишљења, планове и намере; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 
исказивање могућности и хипотетичких ситуација; 

размене неколико информација у низу о могућностима и 

хипотетичким ситуацијама 

изражавање мишљења; 

описивање радњи у прошлости 

doesn’t often see him at school because 

they aren’t in the same class. Rosa told 

them that she wouldn’t give up her seat. 

(say/ tell); He wants to know what time 

the film starts. She wants to know 

whether Mr Wade gave any homework 

today. (Indirect questions); текстове и 

дијалоге који се односе на тему и 

интеркултурне садржаје (слушају, 

читају, говоре и пишу). 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Introduction 
ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.1.1.4. 

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  

 СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.1.4. 2.1.6. 2.1.8 

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

3.1.10. 

3.1.11. 3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

Problems 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2 1.3.3. 1.3.4. 1.3. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9.  2.1.10. 2.1.11. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15.  2.1.16. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.   2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 2.3.8 

 НАПРЕДНИ 

НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 



 

646 

 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

3.3.8.  3.3.9. 

The future 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2.  

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.17. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
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2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.3. 

2.3.4. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12.  3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 

Risks 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

.   2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.3. 

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 
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3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.27. 3.1.28. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 
3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.6. 

Can I ask…? 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 
1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 
1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.8. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 
3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 
3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 
3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 

3.3.9. 
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Buying and selling 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.3. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 

2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 
2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 

 НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 

2.3.7. 2.3.8. 

Protest 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 1.3.1. 1.3.3. 1.3.4. 

1.3.5. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 
2.1.26. 2.1.27. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7. 
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2.3.8. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 
3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 
3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 
3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 
3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 
3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 

3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

Компетенција за учење; Сарадња; Комуникација; Рад са подацима и 
информацијама; Дигитална компетенција; Решавање проблема; Естетичка 
компетенција; Одговорно учешће у демократском друштву 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстративна, дијалошка, монолошка, пројектна настава, ИКТ у настави 

 облик рада: фронтални, индивидуални, у пару, групни 

Активности: 

- наставника : наставник мотивише ученике за рад, подстиче сарадњу и самосталност у раду, креативно /критичко мишљење, 

пружа подршку, прати и евидентира рад и непредовање ученика 

- ученика: ученици активно учествују у наставном процесу, самостално зкључују значења израза и речи, као и форму и значење 

граматичких садржаја, раде вежбе слушања, читања, говора и писања, глуме симулирају, раде пројекте  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, 

симулације у паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови језичких вештина, различите технике формативног оцењивања. 
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ФИЗИКА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА (6. разред) 

- ЦИЉЕВИ:  

- Упoзнaвaњe учeникa сa прирoдним пojaвaмa и oснoвним зaкoнимa прирoдe; 

- Стицaњe oснoвa нaучнe писмeнoсти;  

- Оспoсoбљaвaњe зa уoчaвaњe и рaспoзнaвaњe физичких пojaвa и aктивнo стицaњe знaњa o физичким фeнoмeнимa крoз 

истрaживaњe;  

- Усвajaњe oснoвa нaучнoг мeтoдa и  

- Усмeрaвaњe прeмa примeни физичких зaкoнa у свaкoднeвнoм живoту и рaду. 

ЗАДАЦИ: 

– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани;  

– развијање функционалне писмености;  

– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

– разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;  

– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;  

– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања;  

– развијање логичког и апстрактног мишљења; 

– схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;  

– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

– развијање способности за примену знања из физике; 

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

средине; – развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;  
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– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Увод у физику 
2 2 4 

2. Кретање 
6 8 13 

3. Сила 
7 7 14 

4. Мерење 
7 6 13 

5. Маса и густина 
6 9 15 

6. Притисак 
7 6 13 

УКУПНО 28 44 72 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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− стекне појам о начину како физика истражује природу  

− зна да разликује појмове физичких тела од 

супстанција од којих се састоје тела 

Увод у физику Физика као природна наука. Физика и 

математика, техника и медицина. 

Методе истраживања у физици 

(посматрање, мерење, оглед...).  

Огледи који илуструју различите 

физичке појаве (из свакодневног 
живота). 

Улога мерења у физици и у 

свакодневном животу (мерење времена, 

дужине, површине и запремине...). 

− зна врсте кретања и описује их помоћу појмова и 

физичких величина 

− зна математичку зависност брзине и уме да је 

израчуна 

− користи јединицу за брзину у SI систему: m/s  

− уме да измери и израчуна сталну брзину 

− разликује временски тренутак од временског 

интервала 

− користи јединице SI система набројаних физичких 

величина (m, s, ...) 

Кретање 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 пређеног пута и 

брзине од времена код равномерног 

праволинијског кретања.  

Променљиво праволинијско 

кретање.Средња брзина 

− на основу појма узајамног деловања тела (одбијања, 

привлачења, деформација, промене кретања) схвати 

силу као меру узајамног деловања тела, која се мери 

динамометром  

− уме да измери силу динамометром  

Сила Узајамно деловање два тела у 

непосредном додиру и последице 

таквог деловања: покретање, 

заустављање и промена брзине тела, 

деформација тела (истезање, сабијање, 

савијање), трење при кретању тела по 
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− користи јединицу силе у SI систему: N 

− зна да је сила векторска величина 

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.   

 

− зна које су основне физичке величине и њихове мерне 

јединице 

− да повеже физичке величине са одговарајућим 

мерним јединицама 

− овлада мерењем следећих физичких величина: 

дужине, времена и запремине  

− уме да рукује мерилима и инструментима за мерење 

одговарајућих физичких величина лењиром, мерном 

траком, нонијусом, хронометром, мензуром 

Мерење Основне и изведене физичке величине 

и њихове јединице (префикси микро, 

мили, кило, мега). Међународни систем 

мера. 

Мерила и мерни инструменти (опсег и 

тачност). Директно и индиректно 
мерење. 

Појам средње вредн. мерене величине и 

гре Запремина, мерне јединице, 

мензура.(Мерење зап. тела правилног 

облика.Мерење зап. тела неправилног 

облика)шке мерења при директним 

мерењима. 

− добије представу о маси као карактеристици Маса и густина Инертност тела. Закон инерције (Први 
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физичког тела при узајамном деловању тела, да зна да 

се маса тела мери вагом и да је адитивна величина  

− уме помоћу дефиниционих формула да израчуна 

бројне вредности густине  

− уме да одреди густину чврстих тела и течности 

мерењем масе и запремине 

− зна јединице масе и густине у SI систему: kg, kg/m
3
 

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. 

Одређивање густине чврстих тела.   

Одређивање густине течности мерењем 

њене масе и запремине.   

 

− одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

− користи јединицу притиска у SI систему: Pa  

− схвати преношење притиска у течностима и гасовима 

− разуме Паскалов закон  

− разуме атмосферски притисак 

Притисак 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. Паскалов закон и његова 
примена.   

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 
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ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Кретање 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање  

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање  

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му 

познате друге две количине 

Кретање 

 
СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

Кретање 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно 

променљиво праволинијско кретање 

 ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно 

кретање  

Сила 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно  

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

 ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

Сила 

СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу и особине инерције  

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе  

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине  

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

Сила НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

 ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 
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Мерење 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока  

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

 ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и 

време ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину  

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, 

затегнута мерна трака  

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и врем 

Мерење 

СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке  

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону  

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из 

једне јединице у другу, нпр. километре у метре  

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута  

Мерење 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

 ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења . 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
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Начин остваривања програма: 

- методе рада:  

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa седми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe мeтoдскe 

зaхтeвe нaстaвe Физикe: 

  Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa. 

  Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe дeмoнстрaциoних oглeдa, a у 

нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућe je кoристити и симулaциje).  

  Повезивање наставних садржаја  сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту.  

- облик рада: 

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине:  

1.Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

 Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe спoнтaнo прaтити тoк пoсмaтрaнe пojaвe, a нa нaстaвнику je дa 

нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи 

прeцизни jeзик физикe, дeфинишe нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу 

сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe 

зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми.  

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja: 
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 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 (мeђунaрoдни систeм 

jeдиницa).  

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa:  

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници свaкoг oдeљeњa дeлe сe у двe 

групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу. Oпрeмa зa свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa je у вишe 

кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм мeсту) мoжe дa рaди двa дo три учeникa. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: 

увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa пoдaтaкa дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, извoђeњa зaкључaкa. У 

увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: – oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу 

(дeфинициja вeличинe кoja сe oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa), – oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo 

мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, – упoзнaje учeникe с мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa 

пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм, – укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди 

сoпствeнe сигурнoсти. Дoк учeници вршe мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, 

oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe 

вeличинe, a нe и зa вeличинe кoje сe пoсрeднo oдрeђуjу.  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и 

међупредметних компетенција (радионице, прojeктна настава, истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...): 
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 • 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 

урађеног 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, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је 

активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање. 

 • Планирана се пројектна настава у областима: Сила и кретање; Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења; Равнотежа тела; 

Механички рад и енергија. Снага.  

• Планирани су истраживачки домаћи задаци, на пример у области Механички рад, енергија, Снага: „Енергетска вредност дневног 

уноса хране“ и у оквиру области Топлотне појаве „Климатске промене“.  

• Подстицање вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад на истраживачким 

задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика, током реализације радионица, укључивањем ученика у 

ваннаставне активности промоције и популаризације природних наука...  

• Планирани су различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, истраживачки, уз 

употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти зaдaтaкa, aли и o њихoвoj мoтивaциoнoj функциjи. С oбзирoм 

дa крoз изрaду дoмaћeг зaдaткa учeници прoвeрaвajу стeпeн рaзумeвaњa усвojeнoг сaдржaja, кoрeктнoст урaђeнoг дoмaћeг зaдaткa биће 

прoвeрeнa нa нaрeднoм чaсу. 

 5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa: 
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 Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених знања, стечених путем организовања 

различитих облика наставе. Такође 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 формулише. Будући да је програм, како по 

садржају, тако и по обиму, прилагођен 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.  

6.Остваривањем међупредметне корелације:  

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, географија, биологија, хемија, информатика, техника и технологија, физичко васпитање.  

Активности: 

 наставника : 

Ствара пријатну атмосферу  на  часовима. 

Организује и реализује наставу 

Мотивише ученике. 

Помеже у изради ученичких пројеката. 

Прати и оцењује напредовање сваког ученика 

 ученика: 

- Слуша. 

- Посматра 
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- Записује 

- Доноси закључке 

- Активно учествује у разговору. 

- Мери физичке величине 

- Учествује у изради ученичких пројеката 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa учeњa. Дa би 

врeднoвaњe билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли). 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих oбликa 

нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом предвиди-посматрај-објасни наставне стратегије), прeдaвaњa 

и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, графичких, практичних и истраживачких зaдaтaкa, пројектне 

наставе и лaбoрaтoриjских вeжби. 

 Кoнтинуирaнo се прaтити и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг испитивaњa, крaтких писмeних прoвeрa, 

кoнтрoлних вeжби, прoвeрoм практичних вeштинa, као и вредновањем учешћа и продуката пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa 

oмoгући учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким физичким пojaвaмa и дa тo aдeквaтнo врeднуje. 

Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и пoтeнциjaлa 

учeникa. 
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Корелација са другим предметима: 

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, биологија, хемија, информатика, техника и технологија. 

Литература за (наставнике и ученике): 

Уџбеник за 6. разред основне школе ( Клетт) 

Збирка задатака за 6. разред основне школе са лабораторијским вежбама (Клетт) 

- За наставнике: све расположиве збирке одобрених издавача 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗКА (7. разред) 

ЦИЉЕВИ: 

- Упoзнaвaњe учeникa сa прирoдним пojaвaмa и oснoвним зaкoнимa прирoдe; 

 - Стицaњe oснoвa нaучнe писмeнoсти;  

- Оспoсoбљaвaњe зa уoчaвaњe и рaспoзнaвaњe физичких пojaвa и aктивнo стицaњe знaњa o физичким фeнoмeнимa крoз истрaживaњe;  

- Усвajaњe oснoвa нaучнoг мeтoдa и  

- Усмeрaвaњe прeмa примeни физичких зaкoнa у свaкoднeвнoм живoту и рaду. 

ЗАДАЦИ: 

– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани;  

– развијање функционалне писмености;  

– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

 – разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;  

– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;  

– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања;  

– развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 – схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;  

– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

 – развијање способности за примену знања из физике; 

 – схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине; 

– развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;  
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– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

1. Сила и кретање 13 12 25 

2. Кретање тела под дејством силе теже. Сила трења 5 7 12 

3. Равнотежа тела 5 6 11 

4. Механички рад и енергија. Снага 7 8 15 

5. Топлотне појаве 4 5                 9 

УКУПНО 34 38 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 разликује скаларне и векторске физичке величине; 

 користи и анализира резултате мерeња различитих 

физичких величина и приказује их табеларно и 

графички; 

 

 

Сила као узрок промене брзине тела. 

Појам убрзања.                            

Успостављање везе између силе, масе 
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 анализира зависност брзине и пређеног 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 појаве: инерције тела, убрзаног 

кретања, кретање тела под дејством сталне силе, 

силе трења и сила акције и реакције на примерима 

из окружења; 

 самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике, прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку величину и 

објасни резултате експеримента; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила и кретање 

тела и убрзања. Други Њутнов закон.  

Динамичко мерење силе.  

Међусобно 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 
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пластичне боце).  

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање сталног убрзања при 

кретању куглице низ жљеб.  

2. Провера Другог Њутновог закона 

помоћу покретног телa (колица) или 

помоћу Атвудове машине.  

 разликује скаларне и векторске физичке величине; 

 користи и анализира резултате мерeња различитих 

физичких величина и приказује их табеларно и 

графички; 

 анализира зависност брзине и пређеног пута од 

времена код праволинијских кретања са сталним 

убрзањем;  

 самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике, прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку величину и 

објасни резултате експеримента; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

 

 

 

 

 

Кретање тела под 

дејством силе теже. 

Сила трења. 

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 

између њих, са пластичном чашом 

која има отвор на дну и напуњена је 

водом). 

 Трење на столу, косој подлози и сл. 

 Мерење силе трења помоћу 
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динамометра.  

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање убрзања тела које 

слободно пада.  

2. Одређивање коефицијента трења 

клизања. 

 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 течност и наведе услове 

пливања тела на води; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнотежа тела 

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 на води, 

Картезијански гњурац, суво грожђе у 

минералној води, свеже јаје у води и 

воденом раствору соли, мандарина са 

кором и без коре у води, пливање 

коцке леда на води…).  

Лабораторијска вежба  
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1. Одређивање 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, квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механички рад и 

енергија. Снага 

 

 

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже 

и силе трења.  

Квалитативно увођење појма механичке 

енергије тела. Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија. Гравитациона 

потенцијална енергија тела.  

Веза између 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, уз 

коришћење 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) 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под чијим 

дејством сe тело креће по различитим 
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подлогама.  

2. Провера закона одржања механичке 

енергије помоћу колица.  

 разликује скаларне и векторске физичке величине; 

 користи и анализира резултате мерeња различитих 

физичких величина и приказује их табеларно и 

графички; 

 анализира зависност брзине и пређеног 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 појаве: инерције тела, убрзаног 

кретања, кретање тела под дејством сталне силе, 

силе трења и сила акције и реакције на примерима 

из окружења; 

 самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике, прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку величину и 

објасни резултате експеримента; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (кинематика и динамика кретања тела, 

трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 

одржања...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топлотне појаве 

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. 

Демонстрациони огледи:  

 Дифузија и Брауново кретање.  

 Ширење чврстих тела, течности и 

гасова (надувани балон на стакленој 

посуди - флаши и две посуде са 

хладном и топлом водом, Гравесандов 

прстен, издужење жице, капилара...).  

Лабораторијска вежба  

1. Мерење температуре мешавине топле 

и хладне воде после успостављања 

топлотне равнотеже.  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Механика 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања, 

путања, 

пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и промени 

брзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме да 

израчуна 

средњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две величине. 

ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је 

сила 

узрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона сила и 

сила 

трења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота; разликује 

појмове 

масе, тежине и силе Земљине теже. 

ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих 

тела, у 

течностима и гасовима; познаје принцип спојених судова; разликује појмове рада, 

енергије и 

снаге; разликује облике механичке енергије и познаје основни смисао Закона одржања 

енергије; зна основне услове равнотеже полуге и познаје њену примену код 

једноставних механизама, препознаје и описује врсте статичке равнотеже. 

Механика 
СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.1.1. Ученик/ученица зна физичке величине које су одређене само бројном 

вредношћу 
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(пређени пут, време, маса, рад, енергија, снага) и оне које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила); разуме слагање колинеарних сила и уме да 

одреди њихову резултанту. 

ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе 

еластичности, силе потиска и разликује их у конкретним примерима у свакодневном 

животу; зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине). 

ФИ.2.1.4. Ученик/ученица решава једноставне проблеме и задатке који се односе на 

средњу и релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво праволинијско 

кретање, 

Њутнове законе механике, примењује директну и обрнуту пропорционалност при 

решавању проблема; користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности 

физичких величина. 

ФИ.2.1.5. Ученик/ученица зна од којих величина и како зависе кинетичка енергија и 

гравитациона потенцијална енергија тела у близини Земље; описује трансформисање 

једног облика енергије у други у складу са Законом одржања механичке енергије. 

Механика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.1.1. Ученик/ученица разуме момент силе, разуме и примењује услове равнотеже 

полуге; зна које силе делују на потопљено тело и уме да објасни понашање тела у 

течности (Архимедов закон и услов пливања); разуме разлику између преношења 

притиска у чврстим телима и у флуидима; разуме и примењује Паскалов закон. 

ФИ.3.1.2. Ученик/ученица разуме везу између енергије и рада и зна основни облик 

Закона одржања механичке енергије. 

ФИ.3.1.3. Ученик/ученица уме да решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, 

графичке, експерименталне), анализира и презентује њихове резултате. 

Топлотна 

физика 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.2.1. Ученик/ученица разликује основна агрегатна стања супстанце; зна да 

агрегатно стање супстанце зависи од температуре и који се прелази дешавају 
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загревањем, а који хлађењем. 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације 

у којима долази до топлотне размене; зна да разне супстанце различито проводе 

топлоту и да се запремина тела мења са променом температуре. 

Топлотна 

физика 

СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.2.1. Ученик/ученица разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње 

енергије и објашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и 

топлотном разменом. 

ФИ.2.2.2. Ученик/ученица познаје и описује топлотне појаве у свакодневном животу; 

уме да прикаже неке појаве једноставним огледима (топлотно ширење, проводљивост); 

зна да именује фазне прелазе; у конкретним ситуацијама уме да изабере топлотне 

проводнике или изолаторе (према табличним подацима). 

Топлотна 

физика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.2.1. Ученик/ученица зна разлику између унутрашње енергије и количине топлоте; 

разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања. 

ФИ.3.2.2. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме да 

решава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу. 

*ФИ.3.2.3. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме да 

решава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе. 

Мерење 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.6.1. Ученик/ученица пореди и процењује вредности основних физичких величина 

и примењује процедуру мерења у физици. 

ФИ.1.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мерне инструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар) и да одреди 

вредност најмањег подеока скале. 

ФИ.1.6.3. Ученик/ученица зна основне мерне јединице SI и изведене мерне јединице за 

брзину, убрзање, силу, енергију, снагу, електрични напон, притисак и користи 

префиксе мили и кило; уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим 
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мерним јединицама. 

Мерење 

СРЕДЊИ НИВО 

ФИ.2.6.1. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мерне инструменте: вага, динамометар и унимер; уме да одреди вредност најмањег 

подеока скале и процени тачност. 

ФИ.2.6.2. Ученик/ученица зна да израчуна средњу вредност мерених величина и да 

попуни табелу; зна да се за резултат мерења узима средња вредност мерења. 

ФИ.2.6.3. Ученик/ученица зна дозвољене јединице мере изван SI система: литар, тона, 

светлосна година; користи префиксе микро и мега; претвара мерне јединице изведених 

физичких величина km/h, kWh, mbar; разликује Келвинову и Целзијусову скалу и уме 

да претвара јединице из једне у другу. 

Мерење 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.6.1. Ученик/ученица зна везе изведених мерних јединица и основних мерних 

јединица (њутн, џул, паскал, ват, кулон, волт, тесла). 

ФИ.3.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мерне инструменте: амперметар и волтметар; уме да изабере опсег и процени тачност 

мерила, изврши мерења и анализира их. 

ФИ.3.6.3. Ученик/ученица на основу описа поступка мерења утврђује његову 

исправност и предлаже евентуалне корекције. 

ФИ.3.6.4. Ученик/ученица зна да табеларно и графички прикаже резултате мерења и да 

са графика одреди вредност мерене величине; уме да израчуна апсолутну и релативну 

грешку директно мерених физичких величина и да правилно запише резултат мерења; 

анализира и дискутује добијене резултате. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  
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− Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

КРЕТАЊЕ У ПОЉУ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛА ТРЕЊА 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

-Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

РАВНОТЕЖА 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигитална компетенција 
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− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигитална компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
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Начин остваривања програма: 

- методе рада:  

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa седми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe мeтoдскe 

зaхтeвe нaстaвe Физикe: 

 Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa. 

  Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe дeмoнстрaциoних oглeдa, a у 

нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућe je кoристити и симулaциje).  

Повезивање наставних садржаја сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту.  

- облик рада: 

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине:  

1. Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe:  

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe спoнтaнo прaтити тoк пoсмaтрaнe пojaвe, a нa нaстaвнику je дa 

нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи 

прeцизни jeзик физикe, дeфинишe нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу 

сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe 

зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми.  

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja:  

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-
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нaучнe писмeнoсти нaстaвник инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм 

jeдиницa).  

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa:  

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници свaкoг oдeљeњa дeлe сe у двe 

групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу. Oпрeмa зa свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa je у вишe 

кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм мeсту) мoжe дa рaди двa дo три учeникa. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: 

увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa пoдaтaкa дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, извoђeњa зaкључaкa. У 

увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: – oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу 

(дeфинициja вeличинe кoja сe oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa), – oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo 

мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, – упoзнaje учeникe с мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa 

пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм, – укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди 

сoпствeнe сигурнoсти. Дoк учeници вршe мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, 

oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe 

вeличинe, a нe и зa вeличинe кoje сe пoсрeднo oдрeђуjу.  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и 

међупредметних компетенција (радионице, прojeктна настава, истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...): 

 • 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 

урађеног 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, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је 

активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање. 

 • Планирана се пројектна настава у областима: Сила и кретање; Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења; Равнотежа тела; 

Механички рад и енергија. Снага.  
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• Планирани су истраживачки домаћи задаци, на пример у области Механички рад, енергија, Снага: „Енергетска вредност дневног 

уноса хране“ и у оквиру области Топлотне појаве „Климатске промене“.  

• Подстицање вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад на истраживачким 

задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика, током реализације радионица, укључивањем ученика у 

ваннаставне активности промоције и популаризације природних наука...  

• Планирани су различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, истраживачки, уз 

употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти зaдaтaкa, aли и o њихoвoj мoтивaциoнoj функциjи. С oбзирoм 

дa крoз изрaду дoмaћeг зaдaткa учeници прoвeрaвajу стeпeн рaзумeвaњa усвojeнoг сaдржaja, кoрeктнoст урaђeнoг дoмaћeг зaдaткa биће 

прoвeрeнa нa нaрeднoм чaсу. 

5.Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa:  

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених знања, стечених путем организовања 

различитих облика наставе. Такође 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 формулише. Будући да је програм, како по 

садржају, тако и по обиму, прилагођен 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.  

6.Остваривањем међупредметне корелације: 

 Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, географија, биологија, хемија, информатика, техника и технологија, физичко васпитање.  

Активности: 

- наставника : 

Ствара пријатну атмосферу  на  часовима. 

Организује и реализује наставу 

Мотивише ученике. 
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Помеже у изради ученичких пројеката. 

Прати и оцењује напредовање сваког ученика 

- ученика: 

Слуша. 

            Посматра 

            Записује 

           Доноси закључке 

           Активно учествује у разговору. 

           Мери физичке величине 

           Учествује у изради ученичких пројеката 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

 Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења  

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa учeњa. Дa би 

врeднoвaњe билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли из 

2019. гoдинe). Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих 

oбликa нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом предвиди-посматрај-објасни наставне стратегије), 

прeдaвaњa и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, графичких, практичних и истраживачких зaдaтaкa, 

пројектне наставе и лaбoрaтoриjских вeжби. Кoнтинуирaнo се прaтити и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг 

испитивaњa, крaтких писмeних прoвeрa, кoнтрoлних вeжби, прoвeрoм практичних вeштинa, као и вредновањем учешћа и продуката 

пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa oмoгући учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким физичким пojaвaмa и дa тo 

aдeквaтнo врeднуje. Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и 

пoтeнциjaлa учeникa.  

 Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 

 У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити додатну образовну подршку: 
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 - Просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива и прилагођавање 

задатака, начина и врста оцењивања...); 

 - Коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагођених исхода и развијању компетенција; - Размена искустава и 

сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова и Школи. 

 

Корелација са другим предметима: 

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, биологија, хемија, информатика, техника и технологија. 

Литература за (наставнике и ученике): 

 Уџбеник за 7. разред основне школе (Клетт) 

Збирка задатака за 7. разред основне школе са лабораторијским вежбама (Клетт) 

- За наставнике: све расположиве збирке одобрених издавача 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА (8. разред) 

ЦИЉЕВИ:  

- Упoзнaвaњe учeникa сa прирoдним пojaвaмa и oснoвним зaкoнимa прирoдe; 

 - Стицaњe oснoвa нaучнe писмeнoсти;  

- Оспoсoбљaвaњe зa уoчaвaњe и рaспoзнaвaњe физичких пojaвa и aктивнo стицaњe знaњa o физичким фeнoмeнимa крoз истрaживaњe;  

- Усвajaњe oснoвa нaучнoг мeтoдa и  

- Усмeрaвaњe прeмa примeни физичких зaкoнa у свaкoднeвнoм живoту и рaду. 

ЗАДАЦИ:  

 – стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани;  

– развијање функционалне писмености;  

– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

 – разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;  

– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;  

– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања;  

– развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 – схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;  

– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

 – развијање способности за примену знања из физике; 

 – схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине; 

– развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;  

– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

1. Осцилаторно и таласно кретање 4 4 8 

2. Светлосне појаве 7 8 15 

3. Електрично поље 5 5 10 

4. Електрична струја 8 10 18 

5. Магнетно поље 4 2 6 

6. Елементи атомске и нуклеарне физике 5 3 8 

7. Физика и савремени свет 2 1 3 

УКУПНО 35 33 68 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повезује физичке величине које описују осцилације 

и таласе; 

– описује карактеристике звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи примере примене ултразвука; 

– демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу, осциловање жица и 

ваздушних стубова; 

– примењује превентивне мере заштите од буке 

 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осцилаторно и 

таласно кретање 

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 

– анализира примере одбијања и преламања 

светлости, тоталне рефлексије (огледала, сочива) и 

користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: појаву сенке, 

функционисање ока и корекцију вида; 

– примењује превентивне мере заштите  од 

прекомерног излагања Сунчевом зрачењу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

 

 

 

 

 

Светлосне појаве 

Карактеристике светлости. Праволинијско 

простирање светлости (сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и Месеца). 

Закон одбијања светлости. Равна и сферна 

огледала и конструкција ликова предмета. 

Брзина светлости у различитим срединама. 

Индекс преламања и закон преламања 

светлости. Тотална рефлексија. 

Преламање светлости кроз призму и сочива. 

Одређивање положаја ликова код сочива. 

Оптички инструменти. Лупа и микроскоп. 
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Демонстрациони огледи. 

Сенке. Хартлијева плоча за илустровање 

закона о одбијању и преламању светлости. 

Преламање светлости (штапић делимично 

уроњен у чашу с водом, новчић у чаши са 

водом и испод ње). Преламање беле 

светлости при пролазу кроз призму. 

Преламање светлости кроз сочиво, око и 

корекција вида (оптичка клупа, геометријска 

оптика на магнетној табли, стаклена флаша 

са водом као сочиво). Лупа и микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања светлости 

коришћењем равног огледала. 

2. Одређивање жижне даљине сабир.соч.  

– 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; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

 

 

 

 

 

 

 

Електрично поље 

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 
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поља (перјанице, гриз у рицинусовом уљу и 

јаком електричном пољу). Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина. 

Мехури сапунице у електричном пољу. 

Модел громобрана. 

– објасни провођење струје кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности металних проводника на 

основу њихових карактеристика; 

– наводи и користи различите изворе електричне 

струје (ЕМS) и зна да их разврста ради рециклаже; 

– познаје основне елементе електричног кола и уме да 

их повеже, изабере одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже табеларно и графички; 

– описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

– препозна основна својства наизменичне струје, 

израчуна потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава основних правила 

безбедности при коришћењу електричних уређаја у 

свакодневном животу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

 

 

 

 

 

 

Електрична 

струја 

Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за настајање 

електричне струје и извори струје (EMS). 

Мерење електричне струје и напона. 

Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори. Омов закон за део 

струјног кола. Рад и снага електричне струје. 

Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело 

струјно коло. Везивање отпорника. 

Електрична струја у течностима и гасовима. 

Мере заштите од електричне струје (жива 

бића, објекти и електрични уређаји). 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони амперметар у струјном 

колу. Регулисање електричне струје у колу 

реостатом и потенциометром. Графитна мина 

(оловке) као потенциометар. Мерење 

електричне отпорности омметром. Загревање 

проводника при протицању електричне 

струје. Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. Лимун као 

батерија. Пражњење у Гајслеровим цевима 

помоћу Теслиног трансформатора. 
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Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне струје од напона на 

отпорнику (таблични и графички приказ 

зависности). 

2. Одређивање електричне отпорности 

отпорника у колу помоћу амперметра и 

волтметра. 

3. Мерење електричне струје и напона у колу 

са серијски и паралелно повезаним 

отпорницима и одређивање еквивалентне 

отпорности. 

– објасни принцип рада компаса и природу Земљиног 

магнетног поља; 

– користи компас и апликације за паметне телефона за 

оријентацију у природи  

– описује узајамно деловање два паралелна 

проводника са струјом, деловање магнетног поља на 

струјни проводник и принцип рада електромагнета и 

електромотора; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

 

 

 

 

 

 

Магнетно поље 

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. 

– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе;  
Структура атома (језгро, електронски 
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– опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне 

изотопе, познаје њихово дејство, примену и мере 

заштите; 

– разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене. 

 

 

 

Елементи атомске 

и нуклеарне 

физике 

 

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) 

– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне 

изотопе, познаје њихово дејство, примену и мере 

заштите; 

– разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене. 

 

 

Физика и 

савремени свет 

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....) 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Електромагнетизам ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.3.1. Ученик/ученица зна врсте наелектрисања, основне начине 

наелектрисавања тела и основна својства електростатичке силе; препознаје појаву 

статичког електрицитета у свакодневном животу; зна основна својства магнета и 
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интеракције између магнета; познаје примену магнета у пракси; зна да Земља има 

магнетно поље и разуме принцип рада компаса. 

ФИ.1.3.2. Ученик/ученица разликује електричне проводнике и изолаторе у 

свакодневном животу; зна основне елементе струјног кола и разуме улогу извора 

електричне струје; уме да нацрта једноставно електрично коло; зна везу између 

јачине струје, напона и отпорности проводника; разликује редну и паралелну везу 

отпорника (потрошача) у једноставном електричном колу. 

ФИ.1.3.3. Ученик/ученица наводи примере примене различитих деловања 

електричне струје (магнетно, топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном 

животу. 

Електромагнетизам 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФИ.2.3.1. Ученик/ученица зна да јачина поља одређује силу којом поље делује на 

наелектрисање, односно магнет; уме да графички прикаже електрично поље 

тачкастог наелектрисања и магнетно поље праволинијског струјног проводника; 

разуме појам хомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично и 

магнетно поље. 

ФИ.2.3.2. Ученик/ученица разуме како интензитет силе зависи од количине 

наелектрисања 

тела, њиховог међусобног растојања и средине у којој се налазе и решава 

једноставне задатке. 

ФИ.2.3.3. Ученик/ученица разуме зашто метали проводе струју и како течности и 

гасови могу постати проводници; зна да електрична отпорност металног 

проводника зависи од његових димензија и врсте материјала од којег је направљен и 

на основу тога уме да упоређује отпорности различитих проводника; уме да повеже 

отпорнике редно и паралелно и израчуна еквивалентну отпорност везе. 

ФИ.2.3.4. Ученик/ученица зна Омов закон за просто струјно коло; уме да повеже 

основне елементе и мерне инструменте у струјно коло; може мерењем да утврди 

зависност јачине струје од напона на крајевима отпорника, прикаже резултате 

табеларно и графички и одреди електричну отпорност. 
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ФИ.2.3.5. Ученик/ученица зна од чега зависи енергија и снага електричне струје, 

уме да израчуна потрошњу електричне енергије када зна снагу потрошача и 

економично користи електричне уређаје. 

ФИ.2.3.6. Ученик/ученица зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник 

и да се на томе заснива рад електромотора. 

Електромагнетизам 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.3.1. Ученик/ученица зна када се у електричном пољу врши рад; зна везу 

између рада електричне силе и напона, као и између јачине хомогеног електричног 

поља и напона. 

ФИ.3.3.2. Ученик/ученица графички представља магнетно поље соленоида и уочава 

сличност са пољем магнетне шипке; зна да одреди правац и смер силе којом 

магнетно поље делује на струјни проводник и израчуна њен интензитет; разуме 

магнетну интеракцију паралелних струјних проводника. 

ФИ.3.3.3. Ученик/ученица примењује Омов закон на електрична кола са различитим 

везама отпорника; уме да процени како се мења јачина струје у колу при промени 

других параметара. 

*ФИ.3.3.4. Ученик/ученица зна да се рад трансформатора, генератора и 

електромотора заснива на електромагнетној индукцији и познаје основна својства 

наизменичне струје. 

Таласи и оптика 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученица разлиује основне појмове и величине којима се описују 

периодично и осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, 

период, фреквенција. 

Ф.И.1.4.2. Ученик/ученица зна основне карактеристике звука и праволинијског 

простирања светлости; упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим 

срединама и зна да је брзина светлости у вакууму највећа брзина у природи; 

упознат је са штетним последицама буке и прекомерног излагања Сунчевој 

светлости; зна где се примењује ултразвук. 

ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна основне законе геометријске оптике и познаје 
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примере одбијања и преламања светлости у свакодневном животу; може да 

демонстрира нека својства звука и светлости једноставним огледима (резонанција 

звука, зависност висине тона од дужине ваздушног стуба, праволинијско 

простирање светлости, одбијање и преламање). 

Таласи и оптика 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФИ.2.4.1. Ученик/ученица разуме како настаје и како се преноси механички талас; 

зна везу између таласне дужине, фреквенције и брзине таласа и уме да је примени у 

решавању једноставих задатака; разуме графички приказ таласа и уме са њега да 

одреди таласну дужину. 

ФИ.2.4.2. Ученик/ученица разуме и описује последице праволинијског простирања 

светлости; разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним 

граничним површима; зна да објасни формирање лика код огледала и сочива и 

разуме да димензије и карактер лика зависе од положаја предмета; зна да је бела 

светлост сложена; уме да решава једноставне квалитативне и квантитативне задатке 

из геометријске оптике. 

ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да објасни формирање лика код лупе. 

Таласи и оптика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да повезује физичке величине које описују 

осцилаторно кретање (елонгација, амплитуда, период, фреквенција); разуме како се 

мењају положај и брзина при осцилаторном кретању и уме то да повеже са Законом 

одржања енергије. 

ФИ.3.4.2. Ученик/ученица зна шта је индекс преламања светлости и уме да објасни 

његову улогу код преламања светлости; разуме преламање светлости кроз 

планпаралелну плочу, призму и сочива; разуме појаву тоталне рефлексије и њене 

примене у пракси. 

ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна једначину сочива и уме да је примени; уме да објасни 

принцип функционисања ока као оптичког система и формирање лика код 

микроскопа. 
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Елементи атомске 

и нуклеарне физике 

 ОСНОВНИ 

НИВО 

ФИ.1.5.1.Ученик/ученица зна да је супстанца изграђена од молекула, а молекули од 

атома; уме да скицира модел атома и јона (језгро, омотач) и означи протон, неутрон 

и електрон. 

ФИ.1.5.2.Ученик/ученица зна да се нуклеарни процеси користе у енергетици; зна за 

могуће штетно деловање радиоактивног зрачења и за потребу за контролом и 

заштитом од радиоактивног и електромагнетног зрачења. 

Елементи атомске 

и нуклеарне физике 
СРЕДЊИ 

НИВО 

ФИ.2.5.1.Ученик/ученица може да објасни разлику између атома и молекула; зна да 

су својства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног кретања 

молекула. 

ФИ.2.5.2. Ученик/ученица зна да између нуклеона делују нуклеарне силе; зна шта је 

радиоактивност, може да наброји врсте зрачења и зна мере заштите. 

Елементи атомске 

и нуклеарне физике 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФИ.3.5.1. Ученик/ученица зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и 

редни број; зна шта је јонизација. 

ФИ.3.5.2. Ученик/ученица уме да објасни појмове фисија и фузија; зна да имају 

улогу у животу звезда, као и у нуклеарним реакторима, и познати су му примери 

мирнодопске и ратне употребе достигнућа нуклеарне физике. 

ФИ.3.5.3. Ученик/ученица зна шта су алфа, бета и гама зраци и може да напише 

једначине радиоактивних распада (промене редног и масеног броја). 

*ФИ.3.5.4. Ученику/ученици је познат значај физике за развој нових технологија 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

‒ Компетенција за учење 

‒ Комуникација 

‒ Решавање проблема 

‒ Сарадња 

‒ Рад са подацима и информацијама 

‒ Дигитална компетенција 

‒ Естетска компетенција 
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-Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Начин остваривања програма: 

- методе рада: 

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa осми рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe мeтoдскe 

зaхтeвe нaстaвe Физикe:  

Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa.  

Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe дeмoнстрaциoних oглeдa, a у 

нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућe je кoристити и симулaциje).  

Пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту. 

- Облик рада 

 Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине: 

1.Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe спoнтaнo прaтити тoк пoсмaтрaнe пojaвe, a нa нaстaвнику je дa   

нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи 

прeцизни jeзик физикe, дeфинишe нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу 

сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe 

зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми. 

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja:  

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 

утврђеним 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 
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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 (мeђунaрoдни 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. 

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa:  

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници свaкoг oдeљeњa дeлe сe у двe 

групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу. Oпрeмa зa свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa je у вишe 

кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм мeсту) мoжe дa рaди двa дo три учeникa. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: 

увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa пoдaтaкa дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, извoђeњa зaкључaкa. У 

увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: 

 – oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу (дeфинициja вeличинe кoja сe 

oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa),  

– oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, – упoзнaje учeникe с 

мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм,  

– укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди сoпствeнe сигурнoсти. Дoк учeници вршe 

мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу 

рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe вeличинe, a нe и зa вeличинe кoje сe 

пoсрeднo oдрeђуjу.  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и 

међупредметних компетенција(радионице, прojeктна настава, истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...):  

 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 урађеног 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, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. 
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Резултат оваквог начина рада је активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање. Пројектна настава може се 

реализовати у свакој од наставних тема, а најмање једном током сваког полугодишта.  

 Подстицање вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад на истраживачким 

задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика, током реализације радионица, укључивањем ученика у 

ваннаставне активности промоције и популаризације природних наука доприноси развијању предметних и међупредметних 

компетенција.  

 Планирани су различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, 

истраживачки, уз употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти зaдaтaкa, aли и o њихoвoj 

мoтивaциoнoj функциjи. 

5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa:  

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених знања, стечених путем организовања 

различитих облика наставе. Такође 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 формулише. Будући да је програм, како по 

садржају, тако и по обиму, прилагођен 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.  

6. Остваривањем међупредметне корелације:  

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, биологија, хемија, информатика, техника и технологија. 

7.Рад на одабраној платформи за онлајн учење:  

Реализовање наставе и учења физике кроз онлајн активности у складу са потребама и могућностима.  Начин и поступци праћења и 

вредновања наставе и учења У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa 

Активности: 

- наставника  

Ствара пријатну атмосферу  на  часовима. 

Организује и реализује наставу 
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Мотивише ученике. 

Помеже у изради ученичких пројеката. 

Прати и оцењује напредовање сваког ученика 

- ученика: 

Слуша. 

            Посматра 

            Записује 

            Доноси закључке 

            Активно учествује у разговору. 

            Мери физичке величине 

            Учествује у изради ученичких пројеката 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa учeњa. Дa би 

врeднoвaњe билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли). 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих oбликa 

нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом предвиди-посматрај-објасни наставне стратегије), прeдaвaњa 

и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, графичких, практичних и истраживачких зaдaтaкa, пројектне 

наставе и лaбoрaтoриjских вeжби. 

 Кoнтинуирaнo се прaтити и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг испитивaњa, крaтких писмeних прoвeрa, 

кoнтрoлних вeжби, прoвeрoм практичних вeштинa, као и вредновањем учешћа и продуката пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa 

oмoгући учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким физичким пojaвaмa и дa тo aдeквaтнo врeднуje. 

 Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и пoтeнциjaлa 

учeникa 
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Корелација са другим предметима:  

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим предметима: 

математика, биологија, хемија, информатика, техника и технологија. 

Литература за (наставнике и ученике): 

Уџбеник за 8. разред основне школе (Клетт) 

Збирка задатака за 8. разред основне школе са лабораторијским вежбама (Клетт) 

- За наставнике: све расположиве збирке одобрених издавача 
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ХЕМИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА (7.разред) 

Циљ наставе хемије су: 

- развијање система основних  хемијских појмова; 

- развијање вештина за правилно  руковање лабораторијским посуђем, прибором и          супстанцама; 

- стицање способности  за примену  стеченог знања и вештина за решавање проблема у    свакодневном животу и наставку  

образовања; 

- развијање способности апстрактног  и  критичког мишљења; 

- развијање способности  за сарадњу и  тимски рад, и  одговоран однос према себи,    другима и  животној  средини 

Задаци наставе хемије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, током наставе хемије, предвиђени циљеви буду у 

пуној мери реализовани  

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свекодневном животу,  како  за развој различитих технологија тако и за 

развој друштва уопште 

- развијање функционалне писмености  

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима 

- рационално коришћење и одлагање различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање свести о важности односа према животној средини 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Хемија као експериментнална наука и хемија у 

свету око нас 
2 1 3 

2. Хемијске лабораторија 3 4 7 

3. Атоми и хемијски елементи 6 4 10 

4. Молекули елемената и једињења, јони и јонска 

једињења 
5 4 9 

5. Хомогене и хетерогене смеше 6 5 11 

6. Хемијске реакције и хемијске једначине 4 4 8 

7. Израчунавања у хемији 6 6 12 

8. Водоник, кисеоник и њихова једињења. Соли 7 5 12 

УКУПНО 39 33 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-идентификује и  објашњава појмове који повезују  хемију  са 

другим наукама и  различитим професијама, и принципима 

одрживог развоја 

1. Хемија као 

експериментална наука 

и  хемија у свету око нас 

Предмет изучавања хемије.Веза 

између  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 
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-правилно рукује лабораторијским посуђем, 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; 

2. Хемијска 

лабораторија 

Хемијска лабораторија и  

експеримент. 

Лабораторијско посуђе и 

прибор. 

Физичка и  хемијска својства 

супстанци. 

Физичке и  хемијске промене 

супстанци. 

Демонстрациони огледи: 

демонстрирање правилног 

руковања лабораторијским 

посуђем и прибором, и 

правилног извођења основних 

лабораторијских техника рада; 

испитивање физичких и 

хемијских својстава и промена 

супстанци. 

Лабораторијска вежба 1: 

основне лабораторијске технике 

рада: мешање, уситњавање и 

загревање супстанци. 

Лабораторијска вежба 2: 

физичка својства супстанци, 

мерење масе, запремине и 

температуре супстанце. 

Лабораторијска вежба 3: 

физичке и хемијске промене 

супстанци. 
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-налази потребне информације у  различитим изворима 

користећи основну хемијску терминологију и  симболику; 

-објашњава основну разлику између  хемијских  елемената и 

једињења и  препознаје примере хемијских елемената и 

једињења у  свакодневном животу; 

-објашњава по чему се разликују чисте супстанце од смеша и 

илуструје то примерима; 

-представља структуру атома, молекула и  јона помоћу модела, 

хемијских симбола и формула 

-повезује распоред електрона у  атому  елемената с положајем 

елемената у ПСЕ и својствима елемената 

3. Атоми и хемијски  

елементи 

Атоми хемијских 

елемената.Хемијски  симболи. 

Грађа 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 између 

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 грађи супстанци. 

Лабораторијска вежба 4: 

одређивање валентног нивоа и 

броја валентних електрона 

– 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; 

4. Молекули  елемената 

и  једињења, јони и 

јонска једињења 

Ковалентна веза: молекули 

елемената и молекули 

једињења. Атомска и 

молекулска кристална решетка. 

Јонска веза и јонска кристална 

решетка. 

Валенца. Хемијске формуле и 
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називи. 

Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са 

ковалентном и јонском везом. 

Лабораторијска вежба 5: 

упоређивање својстава 

супстанци са јонском и 

супстанци са ковалентном 

везом. 

-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; 

5. Хомогене смеше и 

хетерогене смеше 

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, цеђење 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 6: 

испитивање растворљивости 
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супстанци. 

Лабораторијска вежба 7: 

раздвајање састојака смеша: 

декантовање, цеђење и одвајање 

помоћу магнета. 

-изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставом 

раствора;  

-напише једначине хемијских реакција и објасни њихово 

квалитативно и квантитативно значење; 

6. Хемијске реакције и 

хемијске једначине 

Хемијске реакције. Закон о 

одржању масе. Хемијске 

једначине. 

Демонстрациони огледи: 

мерење и упоређивање укупне 

масе супстанци пре и после 

хемијске реакције у отвореном 

и затвореном реакционом 

систему.  

Вежба 8: састављање једначина 

хемијских реакција. 
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- квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле 

користећи појмове релативна атомска и молекулска маса, 

количина супстанце и моларна маса; 

7. Израчунавања у 

хемији 

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 9: 

мерење масе супстанце и 

израчунавање моларне масе и 

количине супстанце. 

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 Ph скали процени киселост 

раствора; 

-тумачи ознаке са амбалаже супстанци/комерцијалних 

производа. 

 

8.Водоник и кисеоник,и 

њихова једињења. Соли 

 

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 
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(база). 

Соли: формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање кисело-базних 

својстава раствора помоћу 

индикатора; реакција 

неутрализације. 

Лабораторијска вежба 10: 

испитивање кисело-базних 

својстава раствора помоћу 

индикатора. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Хемија као 

експериментална 

наукаи хемија у 

свету око нас 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између 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 

СРЕДЊИ НИВО 
ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

 ОСНОВНИ 

НИВО 

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.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ НИВО 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

табеларно или шематски 

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 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у 

експерименталном раду 

АТОМИ И 

ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице 

међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе 

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 

СРЕДЊИ НИВО 
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и 

кључања, као и растворљивост супстанци) 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, 

ЈОНИ И ЈОНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА ОСНОВНИ 

НИВО 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице 

међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе 

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, 
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СРЕДЊИ НИВО 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује 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 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их изграђују 

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 изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између 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 
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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 

СРЕДЊИ НИВО 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује 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 

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 одређеног 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 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их изграђују 

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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

СРЕДЊИ НИВО 

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 
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ИЗРАЧУНАВАЊА 

У ХЕМИЈИ 

 

 

 

 

 

ВОДОНИК, 

КИСЕОНИК, 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

СОЛИ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

СРЕДЊИ НИВО 

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 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 
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СРЕДЊИ НИВО 

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 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

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) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Компетенција за учење, рад са подацима, комуникација, 

естетичка компетенција, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу 

Начин остваривања програма: 

 методе рада:метода усменог излагања, метода разговора, метода рада на тексту, метода показивања, метода практичног рада, 

метода писаних провера 

 облик рада:фронтални облик рада, индивидуални облик рада, групни облик рада, демонстрациони облик рада 

Активности: 

- наставника: припремање, организовање, објашњавање, разговор, слушање, посматрање, праћење, помагање, подстицање, 

проверавање, анализирање, закључивање, предавање, иницирање, вођење, одлучивање, вредновање, процењивање 

- ученика: дефинисање, идентификовање, именовање, репродукција, бирање, утврђивање, представљање, писање, организовање, 

тумачење, илустровање, демонстрација, препознавање, формулисање, класификовање, планирање, одговарање, постављање 

питања. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: У настави која је орјентисана на достизање исхода вреднују се процес и 

резултати (продукт)учења, а током тог процеса ученику треба дати повратну информацију која ће му помоћи да разуме грешке и 
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побољша учење и резултат свог рада. Примењује се формативно и сумативно оцењивање: усменог одговарања, писаних провера, 

домаћих задатака, активности на часу, рад у групи или пару,  

Корелација са другим предметима: у зависности од наставних јединица, остварује се корелација са биологијом, математиком, 

географијом, физиком. 

Литература за (наставнике и ученике): Хемија за 7.разред основне школе, збирка задатака са лабораторијским вежбама(Вулкан 

знање, Маја Шумар Ристовић), практикум за наставнике, Хладна ватра, Кашика која нестаје.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА (8.разред) 

Циљ наставе хемије су: 

- развијање система основних  хемијских појмова; 

- развијање вештина за правилно  руковање лабораторијским посуђем, прибором и          супстанцама; 

- стицање способности  за примену  стеченог знања и вештина за решавање проблема у    свакодневном животу и наставку  

образовања; 

- развијање способности апстрактног  и  критичког мишљења; 

- развијање способности  за сарадњу и  тимски рад, и  одговоран однос према себи,    другима и  животној  средини 

Задаци наставе хемије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, током наставе хемије, предвиђени циљеви буду у 

пуној мери реализовани  

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свекодневном животу,  како  за развој различитих технологија тако и за 

развој друштва уопште 

- развијање функционалне писмености  

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима 

- рационално коришћење и одлагање различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање свести о важности односа према животној средини 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Метали, оксиди и хидроксиди 5 5 10 

2. Неметали, оксиди и киселине 4 6 10 

3. Соли 3 5 8 

4. Органска једињења и њихова општа својства 2 1 3 

5. Угљоводоници 5 5 10 

6. Органска једињења с кисеоником 5 5 10 

7. Биолошки важна органска једињења 4 6 10 

8. Заштита животне средине и зелена хемија 3 4 7 

УКУПНО 31 37 68 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором исупстанцама, и показује одговоран 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

И ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи.Општа 

физичка и хемијска својства 

метала.Алкални и земноалкални метали. 
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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;  

Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, 

њихове легуре и практична примена. 

Оксиди метала и хидроксиди, својства и 

примена. 

 

Демонстрациони огледи: реакција Na, K, 

Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са 

водоми испитивање својстава насталог 

раствора помоћу лакмус-хартије; 

Испитивање електропроводљивости 

раствора натријум- хидроксида. 

 

Лабораторијска вежба I: 

испитивање физичких 

својстава метала;реакција метала са 

киселинама 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 
НЕМЕТАЛИ, Неметали у неживој и живој природи. 
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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; 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

Општа физичка и хемијска 

својства неметала. Халогени елементи, 

сумпор, азот, фосфор и угљеник. Оксиди 

неметала и киселине, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: добијање 

сумпор(IV) - оксида и испитивање 

његових својстава; разблаживање 

концентроване сумпорне киселине; 

добијање 

угљеник(IV)-оксида и испитивање 

његових својстава; испитивање 

електропроводљивости дестиловане воде 

и 

хлороводоничне киселине; доказивање 

базних својстава воденог раствора 

амонијака. 

Лабораторијска вежба II: 

испитивање физичких својстава неметала. 

Лабораторијска вежба III: 

доказивање киселости неорганских 

киселина 

помоћу лакмус- хартије. 
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- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује 

одговораноднос 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 

исоли; 

- 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 

СОЛИ 

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 

између метала и киселине; хемијске 

реакције соли: између калцијум- 

карбоната и хлороводоничне киселине, 

раствора гвожђе(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. 
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- 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 сањиховом 

улогом и применом 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И  

ЊИХОВА 

СВОЈСТВА  

СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и многобројност 

органских једињења. Функционалне 

групе и класе органских једињења. Општа 

својства органских једињења. 

Демонстрациони огледи: упоређивање 

својстава органских и неорганских 

једињења; доказивање 

угљеника у органским супстанцама 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животнојсредини; 

- налази потребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; 

- 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; 

УГЉОВОДОН ИЦИ 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 
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- објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

- изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора 

- тумачи ознаке са амбалаже супстанци/комерц 

ијалних производа 

формула и именовање угљоводоника 

- 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 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА  СА 

КИСЕОНИКОМ 

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; 

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. 
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- органских 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; 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА ОРГАН 

СКА ЈЕДИЊЕЊА 

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 

растворљивост масти и уља, и угљених 

хидрата уводи; доказивање скроба; 

денатурација   протеина 
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- 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 

- загађујуће 

- супстанце ваздуха, воде и земљишта и опише 

њихов 

- утицај на животну средину; 

- критички процени 

- последице људских 

- активности које доводе до 

- загађивања воде, земљишта и ваздуха; 

- објасни значај 

- планирања и Решавања 

- проблема заштите животне средине 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕ 

ДИНЕ И ЗЕЛЕНА   

ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и 

последице загађивања. Рециклажа. Зелена 

хемија. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Метали, оксиди и 

хидросиди 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 између 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, посуђем и прибором 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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) 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи 
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одговарајућеинструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска 

својства метала и неметала одређена 

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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

оксидацијеХЕ.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 
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стање,проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

ХЕ.1.2.2. везу између 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, посуђем 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 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује 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: 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултатаразуме: 

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала одређена 

структуромњихових атома/молекула 

ХЕ. 3.2.2.хемијска својства оксида( реакције са водом,киселинама, хидроксидима) 

СОЛИ 
ОСНОВНИ 

НИВО 

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, 
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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, посуђем и прибором 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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 

овихсупстанци. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 
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уексперименталном раду 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре 

топљења икључања, као и растворљивост супстанци) 

УГЉОВОДОНИЦИ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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  
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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, посуђем 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 

ХЕ.1.3.3 практичан значај угљоводоника, алкохола,карбонилних 

једињења,карбоксилних киселина и естара у свакодневном 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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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НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

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 

СРЕДЊИ 

НИВО 

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 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

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 
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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 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог 

правилног складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, 

сарадња, одговоран однос према здрављу, дигитална 

компетенција, одговоран однос према околини, 

естетичка компетанција, сарадња, рад са подацима и 

информацијама, комуникација решавање проблема 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: метода усменог излагања, метода разговора, метода рада на тексту, метода показивања, метода практичног рада, 

метода писаних провера 

 облик рада: фронтални облик рада, индивидуални облик рада, групни облик рада, демонстрациони облик рада 

Активности: 

- наставника: припремање, организовање, разговор, слушање, посматрање, праћење, помагање, показивање, подстицање, 

проверавање, анализирање, закључивање, вредновање, саопштавање, иницирање, вођење, процењивање и одлучивање, 

излагање,  

- ученика: дефинише, идентификује, закључује, именује, репродукује, бира, утврђује, представља, пише, илуструје, показује, 

препознаје, формулише, повезује, класификује, процењује, вреднује, постсвља питања, бележи.  
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Како је настава орјентисана на достизање исхода вреднује се свако постигнуће и обавезно је дати ученику повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и побољша учење и режултат свог рада.  Вредновање се врши формативним и сумамативним 

оцењивањемусмених одговора, домаћих задатака, писаних провера, активности на часу, индивидуалног и рада у групи или пару. 

Корелација са другим предметима: у зависностиод наставне јединице могући предмети са којима се врши корелације су биологија, 

географија, ТИО, математика и физика 
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ИСТОРИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА – 5.РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе историје су да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве , процесе и личности, стекне компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ЗАДАЦИ:  

Основни задаци наставе историје су: 

- -стицање основног знања о догађајима, појавам, процесима и личностима за дати историјски период; 

- -стицање компетенција неопходних за разумевање савременог света; 

- -развијање критичког мишљења и одговорног односа према себи, сопственом и националном идентитету; 

- -поштовање културно-историјског наслеђа друштва и државе у којој живи 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. УВОД У ИСТОРИЈУ 1+3 2 5 

2. ПРАИСТОРИЈА – ЧОВЕКОВИ ПОЧЕЦИ 1 1 2 

3. СТАРИ ИСТОК 3 2 5 

4. СТАРА ГРЧКА – СЈАЈ АНТИКЕ И ХЕЛЕНИЗМА 7 6 13 

5. СТАРИ РИМ 6 4 10 
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УКУПНО 21 15 36 

 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује основне времнеске одреднице 

(годину, деценију, век, миленијум, еру); 

- -лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти;  

- -разликује начине рачунања времена у 

прошлости и садашњости; 

- -именује периоде прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне догађаје; 

- -разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

- -повеже врсте историјских извора са 

установама у којима се чувају (архив, 

библиотека,музеј); 

Увод у историју  1. Прошлост, историја и историјски 

извори 

2. Простор, време и рачунање 

времена 

3. Проучавање историје 

- наведе главне проналаске и опише њихов 

утицај на начин живота људи у праисторији; 

- -разликује основне одлике каменог доба и 

металног доба;  

Праисторија – човекови 

почеци 

1. Праисторија 

- -лоцира на историјској карти најважније Стари Исток 1. Државе и народи Старог истока 
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цивилизације и државе Старог истока; 

- -користећи историјску карту,доведе у везу 

особине рељефа и климе са настанком 

цивилизације Старог истока; 

- -одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице; 

- -пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева на Старом истоку; 

- -наведе најважније одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока; 

- -идентификује основна обележја и значај 

религија у цивилизацијама Старог истока; 

- разликује врсте писама цивилизација Старог 

истока; 

- -илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

народаСтарог истока на савремени свет; 

- -користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај и 

личност у одговарајући миленијум или век; 

- -излаже, у усменом или писаном облику, 

историјске догађаје исправним хронолошким 

редом; 

- -прикупи и прикажеподатке из различитих 

извора информација везаних за одређену 

историјску тему; 

- -визуелне и текстуалне информације повеже 

са одговарјућим историјским периодом или 

2. Наука, култура и уметност 

народа Старог истока 

3. Веровања и свакодневни живот 

на Старом истоку 
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цивилизацијом 

- -опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке; 

- -лоцира на историској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке; 

- -приказује државну структуру и државно 

уређење грчких полиса на примеру Спарте и 

Атине; 

- -пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој; 

- -идентификује узроке и последице грчко-

персијских ратова и Пелопонеског рата; 

- -истражи основна обележја и значај религије 

старих Грка; 

- -разликује легенде и митове од историјских 

чињеница; 

- наведе значај и последице освајања 

Александра Великог; 

- -илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античке Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет; 

- -користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај 

или личност из историје античке Грчке и 

хеленизма у одговарајући миленијум, век или 

деценију; 

Стара Грчка – сјај 

антике и хеленизма 

1. Најстарије доба грчке историје 

2. Грчки полиси – Спарта и Атина 

3. Ратови античке Грчке 

4. Вероваља и свакодневни живот 

старих Грка 

5. Култура, уметност и наука старе 

Грчке 

6. Хеленистичко доба и његова 

култура 
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- -израчуна временску удаљеност између 

појединих догађаја; 

- -користи основне историјске појмове 

- -лоцира на историјској карти простор настнка 

и ширења Римске државе; 

- -наведе основне разлике између античке 

римске републике и царства; 

- -разликује узроке и последице најзначајнијих 

догађаја у историји античког Рима; 

- -истражи основна обележја и значај религије 

античког Рима; 

- илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет; 

- -пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком Риму; 

- -наведе најзначјније последице настанка 

хришћанства; 

- -лоцира на историјској карти најважније 

римске локалитете на територији Србије; 

- -користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај и 

личност из историје античког Рима у 

одговарјући миленијум, век или деценију 

Стари Рим 1. Оснивање и развој Рима 

2. Рим – највећа сила старог века 

3. Рим у периоду царства 

4. Култура, уметност и наука старог 

Рима 

5. Настанак и ширење хришћанстав 

6. Варварске најезеде и пад 

Западног римског царства 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Увод у историју 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.1.именује и разликује основне времнеске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на историју и праисторију 

ИС.1.1.4. уме да одреди  којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

Праисторија – 

човекови почеци 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС. 1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

 

Стари Исток ОСНОВНИ 

НИВО 

 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

Стара Грчка – 

сјај антике и 

хеленизма 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 
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ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС. 1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

Стари Рим 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

 ИС. 1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 
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сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

- Компетенција за учење 

- Рад са подацима и информацијама 

- Комуникација 

- Дигитална компетенција  

- Одговорно учешће у демократском друштву 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка метода, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару, индивидуални 

Активности: 

- наставника: објашњава, демонстрира, чита , подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, Записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: усмено одговарање, контролне вежбе,  активност на часу, писање 

пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака 

Корелација са другим предметима: српски језик, географија, грађанско васпитање, верска настава, ликовно, ТИТ 

Литература за (наставнике и ученике): 

- Душко Лопандић, Ивана Петровић, Историја 5, уџбеник историје са одабраним историјским изворима за пети разред основне 

школе, Логос, Београд 2021 

- Историјски атлас, група аутора, Београд 2021  

- Е уџбеник 

 ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике петог разреда предвиђа следеће наставне садржаје:  

 1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ: 1. Историја-наука о прошлости 

 2. ПРАИСТОРИЈА:   1. Основне одлике праисторије 

 3. СТАРИ ИСТОК:   1. Основна обележја Старог истока 

                                     2. Култура народа Старог истока 

 4. АНТИЧКА ГРЧКА : 1.Најстарији период грчке историје 

                                       2. Грчки полиси 

                                          3. Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат 

                                          4/5. Грчка култура 

                                         6. Хеленистичко доба 

                                         7. Александар Македонски 

 5. АНТИЧКИ  РИМ:  1. Постанак Рима-Ромул и Рем 

                                       2. Рим-светска сила старог века 

                                       3. Рим у доба царства 

                                       4/5.Римска култура 

                                       6. Хришћанство 
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                                       7. Пад Западног римског царства 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно да планира јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно да напише план рада по часовима и темама. 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и лакше  

савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да издвоје кључне појмиве и како да се служе, тј. користе историјску 

карту. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настсви. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог рада. 

Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива историје. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА – 6. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе историје су да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве , процесе и личности, стекне компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ЗАДАЦИ: Основни задаци наставе историје су: 

- стицање основног знања о догађајима, појавам, процесима и личностима за дати историјски период; 

- стицање компетенција неопходних за разумевање савременог света; 

- развијање критичког мишљења и одговорног односа према себи, сопственом и националном идентитету; 

- поштовање културно-историјског наслеђа друштва и државе у којој живи 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 2 2 4 

2. ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 13 9 22 

3. ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 17 12 29 

4. ЕВРОПА И СВЕТ У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 8 9 17 

УКУПНО 40 32 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује основне времнеске одреднице (годину, 

деценију, век, миленијум, еру); 

- лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти;  

- разликује начине рачунања времена у прошлости 

и садашњости; 

- именује периоде прошлости и историјске периоде 

и наведе граничне догађаје; 

- разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

- повеже врсте историјских извора са установама у 

којима се чувају (архив, библиотека,музеј); 

Основи проучавања 

прошлости 

1.Основне одлике средњег века 

2. Историјски извори за историју 

средњег века 

- образлаже узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима; 

- пореди историјске појаве ; 

- наведе најзначајније последице настанка и 

развоја држава Европе и Средоземља у средњем и 

раном новом веку;  

- на основу датих примера, изводи закључке 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 веку и раном новом веку; 

Европа, Средоземље и 

српске земље у раном 

новом веку 

1.Велика сеоба народа и стварање 

нове Европе  

2.Франачка држава и одлике 

феудалног друштва 

3. Хришћанство у раном средњем 

веку 

4. Источно римсо царство – 

Византија до 12.века 

5. Појава и ширење ислама 

6. Досељавање Словена на 

Балканско полуострво 

7. Српске земље и околни народи 

од 7.до 10.века 

8. Српске земље и околни народи 

у 11.и 12.веку 

9. Покрштавање Срба и других 

Јужних Словена и њихова рана 
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култура 

- идентификује разлике између типова државног 

уређења у периоду средњег и раног новог века; 

- изводи закључке о значају српске средњевековне 

државности и издваја најистакнутије владарске 

породице; 

- пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца, различитих животних доби, 

припадника постојећих друштвених слојева, у 

средњем и раном нововм веку; 

- разликује основна обележја и идентификује 

најзначајније последице настанка и ширења 

различитих верских учења у средњем веку и 

раном нововм веку; 

- на понуђеним примерима разликује легенде и 

митове од историјских чињеница, као и 

историјске  од легендарних личности; 

Европа,Средоземље и 

српске земље у позном 

средњем веку 

1.Најзначајније државе позног 

средњег века 

2. Крсташки  ратови 

3. Свакодневни живот у средњем 

веку 

4. Средњевековна култура 

5. Стварање немањићке Србије 

6. Успон државе Немањића у 13.и 

14.веку 

7. Србија до средине 14.века и 

Српско царство 

8. Слабљење и крај Српског 

царства 

9. Босна и Дубровник у средњем 

веку 

10. Државно и друштвено уређење 

и култура Срба у средњем веку 

11. Турци Османлије и Моравска 

Србија 

12. Српска Деспотовина 

13. Пад балканских земаља под 

турску власт 

- образлаже најважније последице научно-техничких 

открића у периоду раног новог века; 

-идентификује основне одлике и промене у начину 

производње у средњем и раном нововм веку; 

-илуструје примерима значај прожимања различитих 

цивилизација; 

-разликује споменике различитих епоха, са посебним 

освртом на оне у локалној средини; 

-илуструје примерима важност утицаја политичких, 

Европа и свет у раном 

новом веку 

1.Одлике новог века и историјски 

извори за његово проучавање 

2. Велика геограгска открића 

3. Хуманизам и ренесанса 

4. Реформација и 

противреформација 

5. Апсолутистичке монархије 

6. Врхунац моћи Османског 

царства 
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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; 

-учествује у организовању и спровођењу школских 

активности везаних за развој културе сећања 

7.Срби под османском влашћу од 

15.до средине 18.века 

8.Срби под хабзбуршком и 

млетачком влашћу од 15.до 

средине 18.века 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Основи проучавања 

прошлости 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.1.именује и разликује основне времнеске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на историју и праисторију 

ИС.1.1.4. уме да одреди  којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

2.Европа,Средоземље 

и српске земље  у 

раном средњем веку 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 
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ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 
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3.Европа,  

Средоземље и српске 

земље у позном 

средњем веку 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 
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ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

4.Европа и 

Средоземље у раном 

новом веку 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 
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ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 

личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 
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опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

- Компетенција за учење 

-Рад са подацима и информацијама 

-Комуникација 

-Дигитална компетенција  

-Одговорно учешће у демократском друштву 

-Естетичка компетенција 

- Сарадња 

Начин остваривања програма: 
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 методе рада: монолошка метода, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару, индивидуални 

Активности: 

- наставника : - објашњава, демонстрира, чита , подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, Записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: - учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: усмено одговарање, контролне вежбе,  активност на часу, писање 

пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака 

Корелација са другим предметима: српски језик, географија, грађанско васпитање, верска настава, ликовно, ТИТ 

Литература за (наставнике и ученике): 

- Данијела Ћирковић, Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Вулкан знање, 

Београд 2021 

- Историјски атлас, група аутора, Београд 2021  

- Е уџбеник 

 ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике шестог разреда предвиђа следеће наставне садржаје/ теме: 

 1.Основи проучавања прошлости 

2.Европа,Средоземље и српске земље  у раном средњем веку 

3.Европа,  Средоземље и српске земље у позном средњем веку 

4.Европа и Средоземље у раном новом веку 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно да планира јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно да напише план рада по часовима и темама. 
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ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да издвоје кључне појмиве и како да се служе, тј. користе историјску 

карту. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива историје. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА – 7. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе историје су да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве , процесе и личности, стекне компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ЗАДАЦИ: Основни задаци наставе историје су: 

- стицање основног знања о догађајима, појавам, процесима и личностима за дати историјски период; 

- стицање компетенција неопходних за разумевање савременог света; 

- развијање критичког мишљења и одговорног односа према себи, сопственом и националном идентитету; 

- поштовање културно-историјског наслеђа друштва и државе у којој живи 

-  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 2 2 4 

2. ЕВРОПА ,СВЕТ, СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И НАРОДИ НА ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА (до средине 19.века) 
15 13 28 

3. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКЕ ДРЖАВЕ И НАРОДИ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА 
10 10 20 

4. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКЕ ДРЖАВЕ И НАРОДИ НА ПОЧЕТКУ 

20.ВЕКА У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 
10 10 20 

УКУПНО 37 35 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује основне времнеске одреднице 

(годину, деценију, век, миленијум, еру); 

- лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти;  

- разликује начине рачунања времена у 

прошлости и садашњости; 

- именује периоде прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне догађаје; 

- разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

- повеже врсте историјских извора са 

установама у којима се чувају (архив, 

библиотека,музеј); 

1.Основи проучавања 

прошлости 

1.Историјски извори 

- анализирајући дате примере, уочава утицај 

научно технолошког развоја на промене у 

друштвеним и привредним односима и 

природном окружењу 

- уме да образложи узроке и последице 

Индустријске револуције на конкретним 

примерима 

- повезује визуелне и текстуалне информације 

са одговарајућим историјским контекстом 

- разуме и пореди положај и начин живота 

радника, нарочито деце, током Индустријске 

2. Европа, свет, српске 

државе и народи на 

почетку индустријског 

доба (до средине 

19.века) 

1.Индустријска револуција 

2. Доба просвећености 

3. Америчка револуција 

4. Француска револуција 

5. Француска у време Наполеона 

6. Источно питање и балкански народи 

7. Први српски устанак - ,,васкрс државе 

српске“ 

8. Први српски устанак – уређење државе 
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револуције и данас 

- препознаје историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност) 

- анализира процесе настанка модерних нација 

и наводи њихове основне карактеристике 

- доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима 

- образлаже узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима; пореди 

историјске појаве 

- сагледава улогу и значај истакнутих 

личности  датом историјском контексту 

- презентује самостално или у групи, резултате 

једноставног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних исторсјских извора и 

литературе, користећи ИКТ 

9. Други српски устанак и стицање 

аутономије 

10. Владавина уставобранитеља (1842 – 

1858) 

11. Настанак државе у Црној Гори 

12. Срби под хабзбуршком и млетачком 

влашћу 

- анализира процес настанка књижевних и 

уметничких дела на формирање националног 

идентитета у прошлости 

- наведе специфичнности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у новом веку 

- пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених слојева и група у 

индустријско доба 

- уочава везу између развоја српске 

3. Европа, свет, српске 

државе и народи у 

другој половини 

19.века 

1.Рађање нација 

2. Револуције 1848/49 (,,пролеће народа“) 

3. Уједињење Италије и уједињење 

Немачке 

4. Грађански рат у САД 

5. Друга индустријска револуција 

6. Велике силе и колоније 

7. Друга владавина Милоша и Михаила 
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државности током новог века и савремне 

државе 

- изводи закључке оповезаности националне 

историје са регионалном и европском на 

основу датих примера 

- сагледа улогу и значај истакнутих личнисти у 

датом историјском контексту 

- повеже визуелне и текстуалне информације 

са одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни) 

- показује  на историјској карти диманику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку 

- презентује самостално или у групи, резултате 

једноставног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних исторсјских извора и 

литературе, користећи ИКТ 

     Обреновића 

8. Остварење српске независности 

9. Србија од Берлинског конгреса до   

     1903.године 

- наведе специфичности друштвених појава,  

процеса,политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у новом веку 

- препознаје основне 

карактеристикенразличитих идеологија 

- анализира процес настанка модерних нација 

и наводи њихове основне карактеристике 

- уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом друштву 

- препознаје историјску подлогу савремених 

4.Европа, свет, српске 

државе и народи на 

почетку 20.века 

1.Међународни односи и кризе у другој 

половини 19.и почетком 20.века 

2.Свакодневни живот, култура и наука 

крајем 19.и почетком 20.века 

3.Србија од 1903.до 1912.године 

4. Балкански ратови 1912 -1913 

5. Први светски рат или Велики рат (1914– 

1918) 

6.Краљевина Србиија у Великом рату 
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институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност) 

- изводи закључке о повезаности националне 

историје са регионалном и европском на 

основу атих примера 

- употреби податке из графикона и табела у 

једноставном истраживању 

- препознаје смисао и сврху неговања сећања 

на важне личности и догађаје из историе 

државе и  друштва 

- идентификује историјске споменике у 

локалној средини и учествује у организовању 

и спровођењу заједничких школских 

активности везаних за развој културе сећања 

- уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе 

у садржајима историјских извора 

- повеже визуелне и текстуалне информације 

са одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни) 

- показује  на историјској карти диманику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку 

- презентује самостално или у групи, резултате 

једноставног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ 

1914-1916 

7. Краљевина Србија у Великом рату 

1916-1918 

8. Лице Великог рата 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Основи 

проучавања 

прошлости 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.1.именује и разликује основне времнеске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.4. уме да одреди  којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен) 

2. Европа, свет, 

српске државе и 

народи на почетку 

индустријског 

доба (до средине 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7 именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 
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19.века) националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 
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опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

ИС. 2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победник или 

побеђени) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом догађају, 

појави или феномену 

ИС. 2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских 

личности, догааађаја, феномена, појава 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
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стереотип…) 

3. Европа, свет, 

српске државе и 

народи у другој 

половини 19.века 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 
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ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 
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феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

 

4. Европа, свет, 

српске државе и 

народи на почетку 

20.века 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 
СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 
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историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 
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ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

- Компетенција за учење 

- Рад са подацима и информацијама 

- Комуникација 

- Дигитална компетенција  

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка метода, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару, индивидуални 

Активности: 

- наставника :објашњава, демонстрира, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, Записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: усмено одговарање, контролне вежбе,  активност на часу, писање 

пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака 

Корелација са другим предметима: српски језик, географија, грађанско васпитање, верска настава, ликовно, ТИТ 



 

769 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

- Весна Димитријевић, Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима, Вулкан знање, Београд 2021 

- Историјски атлас, група аутора, Београд 2021  

- Е уџбеник 

ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике седмог разреда предвиђа следеће наставне садржаје/ теме: 

1. Европа, свет, српске државе и народи на почетку индустријског доба (до средине 19.века) 

2. Европа, свет, српске државе и народи у другој половини 19.века 

3. Европа, свет, српске државе и народи на почетку 20.века 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно да планира јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно да напише план рада по часовима и темама. 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 

АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да издвоје кључне појмиве и како да се служе, тј. користе историјску 

карту. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива историје. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА – 8. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: Циљеви наставе историје су да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве , процесе и личности, стекне компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ЗАДАЦИ: Основни задаци наставе историје су: 

- стицање основног знања о догађајима, појавам, процесима и личностима за дати историјски период; 

- стицање компетенција неопходних за разумевање савременог света; 

- развијање критичког мишљења и одговорног односа према себи, сопственом и националном идентитету; 

- поштовање културно-историјског наслеђа друштва и државе у којој живи 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 1 3 4 

2. ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 
10 12 22 

3. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 1939 – 1945. ГОДИНЕ 8 10 18 

4. СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА 
8 6 14 

5. СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКЕ ДРЖАВЕ И НАРОДИ У САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 
4 6 10 

УКУПНО 31 37 68 



 

771 

 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- сагледа врсту и значај историјских извора за 

изучавање историје савременог доба; 

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје  на временску ленту; 

- уочава динамику различитих историјских појава 

и промена на историјској карти; 

- преди различите историјске изворе и рангира их 

на основу њихове сазнајне вредности;; 

- анализира и процени ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја; 

- пореди различите изворе о историјској појави или 

догађају, анализира позицију аутора; 

- именује периоде прошлости и историјске периоде 

и наведе граничне догађаје; 

- разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

- повеже врсте историјских извора са установама у 

којима се чувају (архив, библиотека,музеј); 

1.Основи проучавања 

прошлости 

1.Основне одлике савременог доба 

и историјски извори за његово 

проучавање 

- образлаже значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту; 

- уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 

српске државности; 

2. Европа, свет и српски 

народ у југословенској 

држави у периоду између 

два светска рата 

1.Последице Првог светског рата 

2. Револуције у Русији и Европи 

3. Стварање југословенске државе 
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- изведе закључке о повезаностинационалне 

историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

- образлаже утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво;  

- идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и савременом 

контексту;  

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних историјских 

извора и литературе. 

- доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима 

- образлаже узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима; пореди 

историјске појаве 

- сагледава улогу и значај истакнутих личности  

датом историјском контексту 

4. Економске и културне прилике 

између два светска рата 

5.Политичке и друштвене прилике 

у Европи и свету између два 

светска рата 

6. Свет на путу ка новом рату 

7. Југословенска краљевина од 

1918.до 1929.године 

8. Краљевина Југославија од 

1929.до 1941.године 

9. Друштвене и културне прилике у 

југословенској краљевини између 

два светска рата 

 

- доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима 

- образлаже узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима; пореди 

историјске појаве 

- сагледава улогу и значај истакнутих личности  

3. Други светски рат 1939 – 

1945.година 

1.Свет у Другом светском рату од 

1939.до 1943.године 

2. Свет у Другом светском рату од 

1943.до 1945.године 

3. Карактеристике и особености 

Другог светског рата 

4. Априлски рат и последице пораза 
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датом историјском контексту 

- наведе специфичнности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група насталих у савременом добу 

- уочава везу између развоја српске државности 

током новог века и савремне државе 

- изводи закључке оповезаности националне 

историје са регионалном и европском на основу 

датих примера 

- сагледа улогу и значај истакнутих личнисти у 

датом историјском контексту 

- повеже визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, културни) 

- показује  на историјској карти диманику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку 

- презентује самостално или у групи, резултате 

једноставног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ 

Краљевине Југославије (1941) 

5. Отпор, устанак и грађански рат у 

Југославији 

6. Југословенско ратиште 1942-

1945.године 

7. Последице Другог светског рата 

 

- доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима;  

- образлаже утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

- препозна како су културне интеракције и сарадња 

4. Свет, Европа и српски 

народ у југословенској 

држави у периоду Хладног 

рата 

 

1.Послератни свет и његове 

супротности 

2. Деколонизација.кризе и ратна 

жаришта 

3. Друштвени покрети, научна и 

културна достигнућа у свету у 
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различитих етничких и социјалних група утицале 

на политички, друштвени и перивредни живот; 

- наведе примере утицаја спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање савременог друштва; 

- изводи закључке о повезаности националне 

историје са регионалном и европском на основу 

датих примера 

- употреби податке из графикона и табела у 

једноставном истраживању 

- препознаје смисао и сврху неговања сећања на 

важне личности и догађаје из историје државе и  

друштва 

- идентификује историјске споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања 

- уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских извора 

- повеже визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, културни) 

- показује  на историјској карти диманику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку 

- презентује самостално или у групи, резултате 

једноставног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ 

време ,,хладно грата,, 

4.Политичке прилике у Југославији 

(1945-1980) 

5. Економски, друштвени и 

културни развој у Југославији 

после Другог светског рата 
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- доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима;  

- изводи закључке о узроцима, току и последицама 

ратова условљених распадом СФРЈ користећи 

изворе различитог порекла и сазнајне вредности; 

- препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супроставља манипулацији; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних историјских 

извора и литературе;  

- критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

- анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног материјала; 

- осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури користећи се 

ИКТ; 

- образлаже смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

- истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за културу сећања; 

5. Свет, Европа, српска 

држава и народи у 

савременим процесима 

 

1.Свет после ,,хладно грата,, 

2. Глобализација и друштвена 

кретања по завршетку ,,хладно 

грата,, 

3. Српска држава и народ на крају 

20.и у првим деценијама 21.века  
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- покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

- уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевности и уметничким делима; 

- препознаје историјску димензију политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Основи 

проучавања 

прошлости 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.1.именује и разликује основне времнске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.4. уме да одреди  којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 
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личност и истиријски феномен) 

2. Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

између два светска 

рата 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7 именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 
СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 
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историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

ИС. 2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победник или 

побеђени) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом догађају, 

појави или феномену 

ИС. 2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских 

личности, догааађаја, феномена, појава 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 
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ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

3. Други светски 

рат 1939 – 

1945.година 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 
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примерима 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  
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ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

4. Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

Хладног рата 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 
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ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 

опште историје  
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ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

5. Свет, Европа, 

српска држава и 

народи у 

савременим 

процесима 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје, 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

националне и опште историје; 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2,1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику који говоре о истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике; ИС.1.2.4. препознаје једноставне и карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 
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ИС. 1.2.7. зна да историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ИС. 2.1.1. уме да повеже личности и историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске 

историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости; 

ИС. 2.1.5.зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6.зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из 

опште историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену или личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних  

историјских извора 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ИС. 3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије ( уме прецизно да 

одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, 

личност и истиријски феномен), 

ИС. 3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их 

примени у одговарјућем историјском контексту 

ИС. 3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС. 3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне и 
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опште историје  

ИС. 3.1.5.разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости, 

ИС.3.1.6.уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које 

су важне последице важних историјских дешавања 

ИС: 3.2.1. уме да изврши селекцију истријских извора 

ИС. 3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјских извора 

ИС: 3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

- Компетенција за учење 

- Рад са подацима и информацијама 

- Комуникација 

- Дигитална компетенција  

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка метода, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару, индивидуални 
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Активности: 

- наставника : објашњава, демонстрира, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, Записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: усмено одговарање, контролне вежбе,  активност на часу, писање 

пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака 

Корелација са другим предметима: српски језик, географија, грађанско васпитање, верска настава, ликовно, ТИТ 

Литература за (наставнике и ученике): 

- Милица Омрчен, Невена Грбовић, Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, 

Едука, Београд 2021  

- Историјски атлас, група аутора, Београд 2021  

- Е уџбеник 

ДОДАТНА НАСТАВА: Додатна настава за ученике осмог разреда предвиђа следеће наставне садржаје/ теме:  

1.Европа, свет и српски народ у југословенској држави у периоду између два светска рата 

2. Други светски рат 1939 – 1945.година 

3. Свет, Европа и српски народ у југословенској држави у периоду Хладног рата 

4. Свет, Европа, српска држава и народи у савременим процесима 

ДОПУНСКА НАСТАВА се не може прецизно да планира јер зависи од броја ученика којима буде била неопходна. Допунска настава 

биће индивидуално прилагођена сваком ученику, те се зато не може прецизно да напише план рада по часовима и темама. 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Помоћ ученицима који слабије савладавају градиво, оспособљавање ученика за самостални рад и 

лакше  савладавање будућих задатака. 
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АКТИВНОСТ: Указати ученицима на грешке у учењу, како да издвоје кључне појмиве и како да се служе, тј. користе историјску 

карту. 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Понављање градива које је обрађено на редовној настави. Применити рад у паровима, вршњачка едукација, 

или појединачни рад са сваким учеником према његовим способностима. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА: Разговор са ученицима. Анализа њиховог 

рада. Давање препорука за постизање бољих резултата у процесу учења наставног градива историје. 



 

788 

 

ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА (5.РАЗРЕД) 

ЦИЉЕВИ: 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о 

свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

ЗАДАЦИ: 

Настава географије треба да допринесе: 

- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у 

свакодневном животу; 

- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и 

времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних 

проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 
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- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени у 

свакодневном животу; 

- развијању опште културе и образовања ученика   

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 1 1 2 

2. ВАСИОНА 3 1 4 

3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 19 11 30 

УКУПНО 
23 13 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- повежепостојећазнања о природи и друштвусагеографијомкаонауком; 

- повежегеографсказнања о светусаисторијскимразвојемљудскогдруштва и научно- 

техничкимпрогресом; 

- напримеримапокажезначајучењагеографијезасвакодневниживотчовека; 

- разликујеодговорнооднеодговорногпонашањачовекапремаприроднимресурсима и 

опстанкуживотанаЗемљи. 

ЧОВЕК И 
ГЕОГРАФИЈА 

 

Предмет проучавања, 

подела и значај 

географије 
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- разликујепојмовевасиона, галаксија, Млечнипут, Сунчевсистем, Земља; 

- објасни и прикажеструктуруСунчевогсистема и положајЗемље у њему; 

- разликујенебескатела и наводињиховекарактеристике; 

- одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве мене. 

 ВАСИОНА Васиона 

Сунчев систем 

Сателити и мала тела 
Сунчевог система 

Васиона 

- помоћуглобусаопишеобликЗемље и наведедоказе о њеномоблику; 

- помоћукартеопишераспоредкопна и воденаЗемљи и наведеназивеконтинената 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; 

- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 

- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 

- одређује стране света на основу привидног кретања Сунца; 

- повеже нагнутост Земљине осе са различитом осветљеношћу површине Земље; 

- повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на северној и јужној 

полулопти и појавом топлотних појасева; 

- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 

- разликује деловање унутрашњих силa (сила Земљине теже, унутрашња топлота 

Земље); 

- разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 

- помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања литосферних 

плоче(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; 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

Облик Земље. 

Континенти и океани 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

Ротација Земље и 

последице 

Револуција Земље и 

последице 

Постанак и 

унутрашња грађа 

Земље 

Литосферне плоче 

Вулкани и 

земљотреси 

Стене 

Рељеф 

Обликовање рељефа 

дејством воде и ветра 

Човеки рељеф 

Атмосфера 



 

791 

 

- опише процес вулканске ерупције и њене последице; 

- разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 

- помоћу фотографија или узорка стена разликује основне врсте стена; 

- описује њихов настанак и наводи примере за њихово коришћење; 

- разликује деловање унутрашњих сила(сила Земљине теже,унутрашња топлота 

Земље) 

- наводи спољашње силе Земље (вода и ветар); 

- помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава настанак планина и низија и 

разликује надморску и релативну висину; 

- наведе спољашње силе Земље; 

- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

- наведе примере деловања човека на промене у рељефу (бране, насипи, копови); 

- опише структуру атмосфере; 

- наведе временске промене које се дешавају у тропосфери (ветрови, падавине, 

облаци, загревање ваздуха...); 

- разликује појам времена од појма климе; 

- користи дневне метеоролошке извештаје из медија и планира своје активности у 
складу са њима; 

- графички представи и чита климатске елементе (климадијаграм) користећи ИКТ; 

- наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и предвиђа последице 
таквог понашања; 

- наводи примере о утицају атмосферских непогода на човека (екстремне 

температуре и падавине, град, гром, олуја); 

- помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног слива; 

- наведе и опише елементе реке (извор,ушће, различити падови на речном току); 

- уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, заливе и мореузе; 

Време и клима 

Климатски чиниоци и 

основни типови 
климе 

Човек и клима 
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- наведе и опише својства морске воде; 

- помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног слива; 

- наведе и опише елементе реке (извор,ушће, различити падови на речном току); 

- разликује типове језерских басена према начину постанка; 

- помоћу карте повеже климатске услове са распрострањеношћу живог света на 

Земљи; 

- помоћу карте наводе природне зоне и карактеристичан живи свет у њима; 

- опише утицај човека на изумирање одређених биљних и животињских врста; 

- наведе примере за заштиту живог света на Земљи. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

СТАНДАРДИ 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике 

ВАСИОНА ОСНОВНИ 
НИВО 

ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред  

ГЕ.1.2.2. описује облике Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања  

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

(Облик Земље и 

структура њене 

површине; Земљина 

кретања; Унутрашња 
грађа и рељеф Земље; 

Ваздушни омотач Земље; 

Воде на Земљи; Биљни и 
животињски свет на 

земљи) 

ОСНОВНИ 

НИВО  

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања  

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО  

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким 

знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

НАПРЕДНИ 
НИВО 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених 

кретања 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 
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биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

Међупредметне компетенције које се 

могу развити преко наведених исхода и 

садржаја у оквиру плана наставе и учења 
наставног предмета 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА 2 1 2 

2.ГЕОГРАФСКА КАРТА 
8 5 13 

3.СТАНОВНИШТВО 
7 3 10 

4.НАСЕЉА 
4 3 7 
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5.ПРИВРЕДА 
7 5 12 

6.ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСЕ 
9 7 16 

7.ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
7 5 12 

УКУПНО 
45 27 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 успоставља везе између физичко-географских и 

друштвено-географских објеката, појава и 

процеса 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела. 

 одређује математичко географски положај на 

Земљи 
ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне. 

 анализира, чита и тумачи општегеографске и 

тематске карте 
ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Појам карте и њен развој кроз 

историју. 

Елементи карте (математички, 

географски и допунски). 

Картографски знаци и методе за 
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представљање рељефа на карти. 

Подела карата према садржају и 

величини размера. 

 оријентише се у простору користећи компас, 

географску карту и сателитске навигационе 

системе 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Оријентација у простору и 

оријентација карте, мерење на 

карти, сателитски навигациони 

системи. 

 доводи у везу размештај светског становништва 

са природним карактеристикама простора 
СТАНОВНИШТВО 

Основни појмови о становништву: 

демографски развитак и извори 

података о становништву.  

Број и распоред становништва на 

Земљи. 

 анализира компоненте популацоне динамике и 

њихов утицај на формирање укупних 

демографских потенцијала на примерима Србије, 

Европе и света 

СТАНОВНИШТВО 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

Савремени демографски процеси у 

Србији, Европи и свету. 

 анализира различита обележја светског 

становништва и развија свест о солидарности 

између припадника различитих социјалних, 

етничких и културних група 

СТАНОВНИШТВО 

Структуре становништва: биолошке 

и друштвено-економске. 

Савремени демографски процеси у 

Србији, Европи и свету. 

 анализира географски положај насеља НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски размештај 

насеља. 

 објашњава континуиране процесе у развоју НАСЕЉА Величина и функције насеља. 
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насеља и даје примере у Србији, Европи и свету Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и 

односи са околним простором. 

Село и рурални процеси. 

 доводи у везу типове насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама становништва, 

миграцијама, економским и глобалним појавама и 

процесима 

НАСЕЉА 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и 

односи са околним простором. 

Село и рурални процеси. 

 уз помоћ географске карте анализира утицај 

природних и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности 

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. 

 доводи у везу размештај привредних објеката и 

квалитет животне средине 
ПРИВРЕДА Развијени и неразвијени региони и 

државе и савремени геоекономски 
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односи у свету. 

Концепт одрживог развоја. 

 вреднује алтернативе за одрживи развој у својој 

локалној средини, Србији, Европи и свету 
ПРИВРЕДА 

Развијени и неразвијени региони и 

државе и савремени геоекономски 

односи у свету. 

Концепт одрживог развоја. 

 објасни политичко-географску структуру државе 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава.  

Географски положај државе. 

Величина и компактност територије 

државе. 

Појам и функција државних 

граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

 представи процесе који су довели до формирања 

савремене политичко-географске карте света 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Политичко-географска карта Европе 

после Другог светског рата. 

Политичко-географска карта света 

после Другог светског рата. 

Територијални интегритет и 

спорови. 

Интеграциони процеси. 

 објасни како се издвајају географске регије ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
Географске регије и регионална 

географија. 
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 илуструје уз помоћ карте најважније географске 

објекте, појаве и процесе на простору Европе 
ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе.  

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

СТАНДАРДИ 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 
просторни распоред 

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.1.1. разме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

ГЕ.1.1.2. описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска 

карта) 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте   

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској карти  

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти ГЕ.2.1.3. препознаје 

и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом ГЕ.2.1.4. приказује 
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понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким 

знацима...), графиком, табелом и схемом 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 
географске карте 

СТАНОВНИШТВО ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 
структуре становништва 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

НАСЕЉА ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 
просторни распоред 

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 

ПРИВРЕДА ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране 

СРЕДЊИ НИВО  

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ДРЖАВА И ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 
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ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

гране 

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.3.2. именује међународне рганизације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, 

FAO, Црвени крст) 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 
привреде и привредних делатности 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

ОСНОВНИ НИВО ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

СРЕДЊИ НИВО ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије 

НАПРЕДНИ НИВО ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

Међупредметне компетенције које се могу 

развити преко наведених исхода и садржаја у 

оквиру плана наставе и учења наставног 

предмета 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 



 

802 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1.Регионална географија 2 0 2 

2. Географске регије Европе 16 7 23 

3.Азија 10 5 15 

4.Африка 6 3 9 

5.Северна Америка 5 4 9 

6.Јужна Америка 4 3 7 

7.Аустралија и Океанија 3 1 4 

8. Поларне области 1 2 3 

УКУПНО 
47 25 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих просторних целина и 

предлаже различите начине издвајања регија; 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

Предмет проучавања,задатак и 

подела регионалне географије 
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 доводе у везу квалитет живота становништва са 

природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора. 

 проналази на карти државе проучаване регије и 

именује их; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 

природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела. 
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 открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

 анализира примере позитивног утицаја човека 

на животну средину у државама које улажу 

напоре на очувању природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој земљи;  

 истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке процесе у 

Европи и свету;  

 доводе у везу квалитет живота становништва 

са природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора. 

 дефинише границе континента и показује на 

карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти државе проучаване регије 

и именује их; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и 

АЗИЈА 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 
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живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 објашњава настанак пустиња на територији 

проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

 изводи закључак о могућим решењима за 

коришћење чистих извора енергије у 

природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела. 
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државама чија се привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

 објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, унутрашње 

и спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота становништва 

са природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама. 

 дефинише границе континента и показује на 

карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти државе проучаване регије и 

именује их; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и 

АФРИКА 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 
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живи свет карактеристичан за наведену регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 објашњава настанак пустиња на територији 

проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

 објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, унутрашње 

и спољашње миграције, демографска 

природна богатства и привреда 

Африке. 

Регионална и политичка подела 

Африке 
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експлозија и пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота становништва 

са природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама. 

 дефинише границе континента и показује на 

карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти државе проучаване регије и 

именује их; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 објашњава настанак пустиња на територији 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 

природна богатства и привреда 

Северне Америке. 

Регионална и политичка подела 

Северне Америке. 
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проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 доводе у везу квалитет живота становништва 

са природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава. 

 дефинише границе континента и показује на 

карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти државе проучаване регије и 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 



 

810 

 

именује их; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 објашњава настанак пустиња на територији 

проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних 

структура становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

 открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим континентима, 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 

природна богатства и привреда 

Јужне 

Америке. 

Регионална и политичка подела 

Јужне 

Америке. 

Државе Јужне Америке:Бразил и 

Аргентина 
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регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

 објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, унутрашње 

и спољашње миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, болести и 

епидемије, политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота становништва 

са природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја 

и туризма на проучаваним континентима, 

регијама и у одабраним државама. 

 дефинише границе континента и показује на карти 

океане и мора којима је проучавани континент 

окружен и лоцира највећа острва, полуострва, 

мореузе, земљоузе, пролазе; 

 проналази на карти државе проучаване регије и 

именује их; 

 приказује на немој карти најважније географске 

појмове: континенте, океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, планине, реке, језера, 

државе, градове, туристичке атракције, културно-

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

Основни географски подаци о 

континенту: име, географски 

положај, 

границе, и величина. 

Природно-географске одлике: 

хоризонтална и вертикална 

разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет. 
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историјске споменике; 

 препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, односа 

копна и мора, морских струја, вегетације и човека на 

климу; 

 објашњава настанак пустиња на територији 

проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, природног 

прираштаја, миграција и специфичних структура 

становништва по континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама; 

 открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

 доводе у везу квалитет живота становништва са 

природним, демографским, економским и 

политичко-географским одликама простора; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 

економске развијености појединих регија и 

одабраних држава. 

Друштвено-географске одлике: 

становништво, насеља. 

природна богатства и привреда 

Аустралије и Океаније. 

Регионална и политичка подела 

Аустралије и Океаније. 

Државе Аустралије и 

Океаније:Нови 

Зеланд, Аустралијски савез. 
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 дефинише границе континента и показује на 

карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

 анализира утицај географске ширине, рељефа, 

односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу; 

 приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове, туристичке 

атракције, културно-историјске споменике; 

 вреднује улогу међународних организација у 

свету. 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

Основни географски подаци, 

истраживања Арктика, име, 

географски положај и величина. 

Економски подаци, природна 

богатства на Арктику. 

Основни географски 

подаци,истраживања Антарктика, 

име, географски положај и 

величина. 

Економски подаци, природна 

богатства на Антарктику. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

РЕГИЈА И 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 
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АЗИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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АФРИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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АУСТРАЛИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

гране  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва  

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 
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– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 
3 2 5 

2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
18 4 22 

3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
18 4 22 

4. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ 
8 2 10 

5. ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 
1 1 2 

СРБИ У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ 
2 2 4 

Систематизација 
  3 

УКУПНО 

50 15+3=18 65+3=68 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 одреди географски положај Србије и доведе га 

у везу са историјско-географским развојем; 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној средини; 

 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. 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној средини; 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 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; 

 наводи начине коришћења вода Србије; 

 препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и адекватно 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

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. 

Климатски фактори и елементи.  

Климатске области у Србији. 

Подземне воде Србије. 

Реке Србије. 

Језера Србије. 

Заштита вода и заштита од вода. 
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реагује у случају природних непогода; 

 доведи у везу распрострањеност биљних и 

животињских врста и физичко-географске 

карактеристике простора. 

Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног и животињског 

света. 

 

 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 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; 

 израђује 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 

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 главни урбани проблеми. 

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. 
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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 

на квалитет животне средине. 

Делатности квартарног сектора. 

 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 описује репрезентативне објекте природне 

и културне баштине и означава их на 

карти. 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

Природна баштина Србије. 

Културна баштина Србије. 

 

Светска баштина под заштитом Унескоа у 

Србији. 

 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају природних 

непогода; 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски положај завичаја. 

Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 
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 доведи у везу распрострањеност биљних и 

животињских врста и физичко-географске 

карактеристике простора; 

 кретање броја становника, природни 

прираштај и миграције; 

 изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва; 

 изводи закључке о важности предузимања 

мера популационе политике; 

 израђује и анализира графичке приказе 

структура становништва; 

 објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој и 

трансформацију насеља; 

 уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај природних 

и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности; 

 доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне 

средине; 

 препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије на 

квалитет животне средине; 

 описује репрезентативне објекте природне 

и културне баштине и означава их на 

карти. 
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 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

 анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

 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. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе  

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 
који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

 

 ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 
регије  
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји географске 

регије 

 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе  

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 
регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 
биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
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ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 
распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране  

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе  

 

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 
регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде 

и привредних делатности 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
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ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

СРЕДЊИ НИВО 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 
који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), 
графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 

регије 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране  

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

 

 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
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средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре 
становништва  

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 

регије  

 

 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 
биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде 
и привредних делатности 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ  

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.1. 

 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре 

становништва  
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ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

Начин остваривања програма од 5. до 8. разреда: 

 методе рада: монолошко – дијалошка, демонстративно – илустративна, текстуална 

 облик рада: проблемска настава, програмирана настава, учење откривањем, индивидуализирана и диференцирана настава, 

учење уз помоћ компијутера, микронастава (индивидуални облик рада, рад у пару, групни облик рада) фронтални рад, тимска 

настава, истраживање, коришћење анкете и интервјуа 

Активности наставника: објашњава, усмерава, појашњава, дискутује, показује, демонстрира, прати, координира 

Активности ученика: слушају, прате, дискутују, пишу, читају, мере, анализирају, демонстрирају, илуструју 
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Начини остваривања, праћења и вредновања праћење исхода и образовних стандарда: 

У наставном предмету Географија , исходи се остварују у оквиру часова редовне наставе, допунске и додатне наставе, теренског рада, 

излета, екскурзија као и сарадњом са ужом и широм друштвеном заједницом. 

Праћење и вредновање постигнућа врши се различитим методама и на основу познатих критеријума: усмено одговарање и активност 

на часу, тестови знања, провера појмова на немој карти, израда домаћих задатака, истраживачки задаци/пројекти. 

 

Допунска настава 

Допунска настава организује се за ученике који спорије усвајају и стичу знања,за ученике који су били одсутни са часова, и за оне који 

желе да још боље упознају наставну тему, у складу са њиховим могућностима и способностима, како би постигли што боље резултате. 

Циљ реализације допунске наставе из географије је да ученици уз помоћ наставника остваре исходе, стекну знања из програмског 

садржаја за одређени разред кроз пружање подршке у учењу и њихово оспособљавање за самостално стицање знања. 

На часовима допунске наставе, у зависности од броја ученика, примењују се индивидуални и фронтлни облик рада и обрађује наставни 

садржај планиран за одређени разред. 

 

Додатна настава 

Додатна настава се остварује на нивоу разреда са ученицима који су заинтересовани да прошире своја знања из географије и учествују 

на такмичењима из географије. 

Циљ додатне наставе из географије је да се ученици упознају са објектима, појавама, процесима и законитостима у простору, њиховим 

узрочно-последичним везама и на основу тога формирају географско логичко мишљење о држави, континенту и свету као целини. 

Додатна настава географије оспособљава ученике да функционално користе географску карту, врше истраживања на терену и 

самостално стичу знања кроз проналажење и анализирање географских података. Додатна настава географије доприноси да ученици 

појмовно и структурно овладају природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-

географским, интеграционим и глобалнимпојавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби у договору с наставником. Програм додатног рада планира 

се и организује у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада или се интегрише кроз пројектну наставу и остале 

облике рада. 
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 Корелација са другим предметима: У току васпитно образовног рада, усвајања знања, формирања ставова и развијања вештина, 

користе се знања и достигнућа из других научних дисциплина и готово свих наставних предмета: биологије, хемије, историје, 

информатике, технике и технологије, физике, музичке и ликовне културе, као и физичког васпитања. 

Литература за (наставнике и ученике): 

Наставник и ученици користе одобрене уџбенике из географије, географске карте и атласе, доступне инструменте и наставна средства, 

различите електронске изворе података, додатну научно-популарну литературу и друге изворе података. 

Географија, као предмет од националног значаја, захтева употребу јединственог уџбеника на територији читаве Србије. Док чекамо на 

овај уџбеник користићемо неке од одобрених уџбеника који су подједнако добри али у одређеном степену неусаглашени.   

 Марко Јоксимовић Географија за 5. разред основне школе, „НОВИ ЛОГОС” 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018., 2018 

 Снежана Вујадиновић,Рајко Голић, Дејан Шабић ,Географија за 6. разред основне школе, „НОВИ ЛОГОС” 650-02-00116/2019-

07 од 9.5.2019., 2019 

 Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Географија за 7. разред основне школе, Логос, 650-02-00618/2019-07 од 28.01.2020., 2020, 

2020 

 Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Географија за 8. разред основне школе, „НОВИ ЛОГОС” 650-02-00224/2020-07 од 

4.12.2020., 2020 

 Група аутора, Физичко географска карта Србије, Географски атлас за ученике од 5. до 8.разреда основне школе;, Завод за 

уџбенике или др., 2015 
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БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

ЦИЉЕВИ:   Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса 

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

Изучавањем биологије код ученика трeба развити основну научну писменост, логичко расуђивање, способност критичког мишљења, 

свест о властитом положају у природи, објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање да чувају и заштите 

природу, да развију хигијенске навике и здраствену културу. 

ЗАДАЦИ: 

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја; 

- разумеју поступност у развоју живог света; 

- схвате да су жива бића груписана према сродности; 

- стекну основна знања о грађи и фнкционисању живих бића; 

- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије; 

- развију осећање одговорности према стању животне средине; 

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању; 

- упознају грађу и функционисање човечијег организма; 

- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи; 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане 

односе међу људима; 
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- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање; 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Порекло и разноврсност живог света 15 17 32 

2. Јединство грађе и функције као основа живота 3 8 11 

3. Наслеђивање и еволуција 3 3 6 

4. Живот у екосистему 7 6 13 

5. Човек и здравље 5 5 10 

УКУПНО 33 39 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-истражује особине живих бића по познатој процедури 

и води рачуна о безбедности током рада 

- зна карактеристике живе и неживе природе 

- уочава сличности и разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња 

- уочава потребу за класификовањем живог света због 

његове велике разноликости 

Порекло и разноврсност 

живог света 

Жива бића, нежива природа и  биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, 

дисање, излучивање, надражљивост, 

покретљивост, размножавање, раст и развиће. 
Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних 

супстанци потребних за обављање свих 
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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 

-идентификује основне прилагођености спољашње 
грађе живих бића на услове животне средине, 

укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење;  
- једноставним цртежом прикаже биолошке објекте 

које посматра и истражује и означи кључне детаље   

-зна да организми имају карактеристичну грађу која 

омогућава одвијање различитих функција неопходних  
за одржавање живота 

- познаје основне животне процесе и њихову улогу у 

остваривању одговарајућег понашања јединке 
- разуме да организми функционишу као независне 

уравнотежене целине у сталној интеракцији са 

околином 

Јединство грађе и функције 
као основа живота 

Живот у воденој и копненој средини: 
– Живот у води – изглед, прилагођености на 

начин живота – речна шкољка, речни рак, 

шаран, штука, локвањ, дрезга или нека алга; 
– Живот на копну – изглед, прилагођености на 

начин живота – човек, срна, пас, мачка, јазавац, 

слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, 
љубичица, хајдучка трава, камилица, 

ливадарка;  

– Прилагођености на начин живота – жаба, 
комарац, вилин коњиц, чапља; 

– Живот под земљом – кртица, ровац, кишна 

глиста. 

- прикупља податке о варијабилности организама 
унутар једне врсте, табеларно и графички их 

представља и изводи једноставне закључке; - 

разликује наследне особине и особине које су резултат 
деловања средине, на моделима из свакодневног 

живота; - поставља једноставне претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских фактора на ненаследне 

особине живих бића и критички сагледава резултате; - 

Наслеђивање и еволуција Преношење особина с родитеља на потомке. 
Разлике између родитеља и потомака. Разлике 

између полног и бесполног размножавања у 

настанку варијабилности. Јединке унутар једне 
врсте се међусобно разликују (варијабилност) – 

узроци варијабилности: наслеђивање и утицај 

средине на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар врсте је 
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користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и пр 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да 
вишећелијски организми расту деобама и повећањем  

величине ћелија 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и 
разуме да се особине наслеђују комбиновањем 

генетичког  

материјала предака и да средина утиче на њихово 
испољавање 

 

предуслов за еволуцију. 

- зна и разуме опше еколошке појмове 

- уочава разноликост екосистема на Земљи 
- разуме утицај човека на биосферу (заштита животне 

средине) 

- доведе у везу промене у спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) са губитком 
разноврсности живих бића на Земљи  

- направи разлику између одговорног и неодговорног 

односа према живим бићима у непосредном окружењу 
- предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са 

осталим учесницима и решава конфликте на 
ненасилан начин 

 - илуструје примерима деловање људи на животну 

средину и схвата последице таквих дејстава 

Живот у екосистему 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 

животиње). 

 

- познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су 
потребне  

- познаје принципе правилне исхране и разуме њихов 

значај  
- познаје принципе вођења здравог живота и разуме 

значај поштовања ових принципа 

- идентификује елементе здравог начина живота и у 

односу на њих уме да процени сопствене животне 
навике и избегава ризична понашања. 

Човек и здравље Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 
Штетност дуванског дима и психоактивних 

супстанци. 

Физичка активност и здравље. 
Промене у пубертету и последице прераног 

ступања у сексуалне односе. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  ПЕТИ  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

Порекло и 

разноврсност 

живог света 
ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.1.1. Наводи особине живих бића: ћелијска грађа, рађање, раст  

и развој, дисање, исхрана, излучивање, размножавање, реакција организма на дражи, старење, смрт – 

на одабраном моделу. 

БИ.1.1.2. Дефинише појам врсте и именује систематске категорије. 
БИ.1.1.3. Разврстава бића у одређене категорије по њиховим сличностима и разликама. 

БИ.1.1.4. Уме да уочи везе међу организмима на дрвету живота. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.1.1. Уочава да се вишећеличност незаависно развила у неколико еукриотских група (биљке, 
гљиве, животиње). 

БИ.2.1.2. Повезује прилагођености одређене групе организама са начином живота, условима средине 

и њиховом животном формом. 

БИ.2.1.3. Примењује правила класификације и користи дихотомне кључеве за препознавање 
организама у непосредном окружењу. 

БИ.2.1.4. Користи доказе еволуције (постојање и настанак фосила, предачке форме укључујући и 

предачке форме човека) за тумачење филогенетских низова. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.1.1. Анализира корелацију између животне форме и распрострањења одређених група 

организама. 

БИ.3.1.2. Уочава везу између систематских и филогенетских категорија, успостављајући везе међу 

организмима на стаблу живота у односу на време настанка (геолошка доба). 
БИ.3.1.3. Селектује и вреднује информације о настанку  

и развоју живота на Земљи. 

 
Јединство грађе и 

функције као 

основа живота ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.2.1. Уочава основне елементе грађе ћелије (ћелијска мембрана, цитоплазма, једро, митохондрије) 
и процесе који се у њој одвијају (дисање, исхрана, деоба 

БИ.1.2.2. Дефинише нивое организације организма (ћелија, ткива, органи, органски системи, 

организам). 

БИ.1.2.3. Разликује и пореди основне морфолошке и анатомске каракеристике одабраних 
представника таксона. 

БИ.1.2.4. Уме да наведе основне чињенице о јединству грађе и функције методски 
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одабраних представника живих бића. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.2.1. Уме да објасни улогу и значај ћелијских органела у метаболизму ћелије (ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми). 

БИ.2.2.2. Повезује грађу различитих типова ћелија са њиховом улогом у организму. 
БИ.2.2.3. Тумачи основне чињенице о грађи и начину функционисања организама као и сличности и 

разлике у обављању животних процеса (на пр. исхране, дисања, излучивања). 

БИ.2.2.4. Објашњава значај усаглашеног деловања више органа и органских система  

за нормално функционисање организма. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.2.1. Успоставља везу између различитих метаболичких процеса са опстанком организама у 

различитим условима средине. 

БИ.3.2.2. Пореди функционисање органа и органских система код различитих група организама. 
БИ.3.2.3. Успоставља везу између усаглашеног функционисања и понашања организама  

у променљивим условима средине и објашњава је на примерима. 

 

Наслеђивање и 
еволуција 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.3.1. Дефинише појам наследних особина и објашњава на примерима. 

БИ.1.3.2. Разликује полно од бесполног размножавања и разуме значај полног размножавања за 
разноврсност живог света. 

БИ.1.3.3. Описује животне циклусе код организама (од настанка зигота, преко развића, зрелости, 

старења и смрти). 
БИ.1.3.4. Наводи примере природне селекције (конкуренција, мимикрија, упозоравајућа обојеност, 

коеволуција). 

БИ.1.3.5. Наводи примере вештачке селекције (стварање раса и сорти гајених организама). 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.3.1. Разликује и описује ћелијске деобе (митозу и мејозу) и објашњава њихову улогу  
у животном циклусу вишећелијског организма. 

БИ.2.3.2. Уме да објасни функцију генетичког материјала у ћелији (хромозом, ДНК, ген). 

БИ.2.3.3. Препознаје промене код живих бића условљене утицајима спољашње средине. 
БИ.2.3.4. Уме да објасни деловање природне и вештачке селекције на примерима. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.3.1. Објашњава разлику између полних и телесних ћелија у погледу хромозома и деоба. 

БИ.3.3.2. Уочава везу између филогенетског положаја и стадијума животног циклуса. 

БИ.3.3.3. Успоставља везу између природне селекције и наследне варијабилности које доводе до 
еволутивних промена. 

БИ.3.3.4. Тумачи правила наслеђивања на примерима (првенствено доминантно-рецесивног 

наслеђивања). 
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Живот у 

екосистему 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.4.1. Дефинише основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, 

станиште, животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, биодиверзитет, биосфера). 

БИ.1.4.2. Препознаје типичне представнике екосистема у непосредном окружењу и одговорно се 

односи према њима. 

БИ.1.4.3. Описује значај биодиверзитета и властите одговорности за његову заштиту. 

БИ.1.4.4. Препознаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите животне 

средине и разуме значај тих мера са аспекта одрживог развоја. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.4.1. Описује основне односе међу члановима екосистема и објашњава како делови екосистема 

утичу једни на друге. 

БИ.2.4.2. Увиђа значај циклуса кружења најважнијих елемената у екосистему. 
БИ.2.4.3. Разликује типичне екосистема и њихове најважније представнике у Србији (биодиверзитет 

Србије). 

БИ.2.4.4. Успоставља везу између узрока и последица штетног дејства загађујућих супстанци на живи 
свет и животну средину. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.4.1. Уме да објасни преносе супстанце и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 

екосистема. 

БИ.3.4.2. Процењује значај мера заштите, очувања и унапређења животне средине и зна како може да 
их примени. 

БИ.3.4.3. Повезује распоред биома на Земљи са чиниоцима који га одређују. 

БИ.3.4.4. Анализира конфликт између потребе развоја људског друштва и очувања природе  
и биодиверзитета. 

БИ.3.4.5. Вреднује значај примене принципа одрживог развоја у свакодневном животу. 

 

Човек и здравље 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.5.1. Именује и одређује положај органа човека и описује њихове улоге. 

БИ.1.5.2. Познаје биолошки смисао адолесценције. 
БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

БИ.1.5.4. Препознаје најчешће болести, стања, деформитете и уме да примени мере превенције а 
посебно значај вакцинације у склопу тих мера. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.5.1. Уoчава повезаност између грађе и функције органа и органских система човека. 

БИ.2.5.2. Уме да објасни физиолошке процесе организма човека и њихову повезаност. 

БИ.2.5.3. Уме да општа знања о променама у пубертету повеже са сопственим искуствима и 
одговорно се понаша у вези са репродуктивним здрављем. 

БИ.2.5.4. Процењује када може сама себи да помогне и када је поребно потражити лекарску помоћ. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.5.1. Тумачи садејство нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе организма човека. 

БИ.3.5.2. Тумачи улогу нервог и ендокриног система на настанак промене у адолесценцији. 

БИ.3.5.3. Објашњава механизме и поремећаја функције органских система и истиче значај имунитета. 
БИ.3.5.4. Вреднује различите животне стилове и утицај медија на понашање младих. 

БИ.3.5.5. Повезује настанак болести а посебно болести зависности са ризичним облицима понашања и 

стресом (односно поремећајима психичког стања и здравља личности). 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

1. Дигитална                                                                   

2. Естетичка                                                               

      3.   Компетенција за учење  
      4.   Комуникација 

      5.   Одговоран однос према околини 

      6.   Одговорно учешће у демократском друштву 
7. Предузетништво 

        8.   Рад са подацима 

8. Решавање проблема 

                10.   Сарадња 

                11.   Здравље 

 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару 

 

Активности: 

- наставника : објашњава, демонстрира, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, Записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 
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- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Активност на часу, писање пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака, извештаји, усмено 

испитивање, контролне вежбе, есеји. самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе  

 

 

Корелација са другим предметима:  

Математика, физичко и здравствено васпитање, информатика и рачунарство, географија, техника и технологија, ликовна култура, 

српски језик 

Литература за (наставнике и ученике):  

Биологија, уџбеник за пети разред основне школе (Дејан Бошковић), БИГЗ, 2018. 

Е- уџбеник 

Биологија за 5. разред осталих издавачких кућа 

 

Додатна настава 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире  и продубе своја знања и вештине у 

складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Додатни рад  у оквиру наставног предмета Биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за биолошке садржаје и поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. 

Припремање ученика за такмичење, конкурсе и смотре углавном се врши кроз додатну наставу.  

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби у договору с наставником. Не постоје програми које 

прописује Министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда 

часова образовно-васпитног рада или се интегрише кроз пројектну наставу. 

Допунска настава 
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Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. 

Допунски  рад  у оквиру наставног предмета Биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у 

редовној настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици са недовољним оценама 

из једног дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави  и слично.  

Ученици могу похађати допунску наставу током целе године, дужи временски период, једнократно или по потреби у договору с 

наставником. Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује Министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и програм допунског 

рада. Доминантни облик рада у допунској настави је индивидуализовани рад, али се по потреби могу користити и други облици рада.  

Кроз разговор са ученицима, анализира се њихов рад. Дају се препоруке за постизање бољих резултата у процесу учења наставног 

градива биологије. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

ЦИЉЕВИ: Циљ учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, 

развије одговоран однос према себи и природи и разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем. 

Сврха наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост (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).  

Циљ је и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи, 

разноврсности и значају живог света. Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, 

запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и да развију љубав према природи и осећања 

дужности да је очувају за себе и будуће генерације.   

ЗАДАЦИ: 

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја;  

- разумеју поступност у развоју живог света;  

- схвате да су жива бића груписана према сродности; 

 - стекну основна знања о грађи и фнкционисању живих бића; 

 - развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

 - стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића;  

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије;  

- развију осећање одговорности према стању животне средине;  

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању;  

- упознају грађу и функционисање човечијег организма;  
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- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи;  

- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане 

односе међу људима;  

- стичу радне навике и способности за самостално опажање и истраживање; 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

 

1. Јединство грађе и функције као основа живота 
17 24 41 

 

1. Живот у екосистему 

 

5 5 10 

2. Наслеђивање и еволуција 
3 4 7 

3. Порекло и разноврсност живота 
2 1 3 

 

4. Човек и здравље 
7 4 11 

УКУПНО 34 38 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– упореди грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу 

ћелија и нивоу организма;  

– повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу 

организма; 

– одреди положај органа човека и њихову улогу; 

– цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе 

ћелије једноћелијских и вишећелијских организама;  

– користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за 

израду и посматрање готових и самостално израђених 

препарата; 

– хумано поступа према организмима које истражује; 

– направи разлику између животне средине, станишта, 

популације, екосистема и еколошке нише; 

– размотри односе међу члановима једне популације, као и 

односе између различитих популација на конкретним 

примерима; 

– илуструје примерима међусобни утицај живих бића и 

узајамни однос са животном средином; 

– истражи утицај средине на испољавање особина, 

поштујући принципе научног метода; 

– идентификује примере природне и вештачке селекције у 

окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 

– повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

– групише организме према особинама које указују на 

заједничко порекло живота на Земљи; 

– одреди положај непознате врсте на „дрвету живота“, на 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Грађа живих бића – спољашња и 

унутрашња. Грађа људског тела: 
хијерархијски низ од организма до 

ћелије.  

Једноћелијски организми – бактерија, 
амеба, ћелија квасца. Удруживање 

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 грађи биљака, гљива и 

животиња и начину функционисања, 
као и сличности и разлике у обављању 

основних животних процеса. 

Откриће ћелије и микроскопа. 
Основна грађа ћелије (мембрана, 

цитоплазма, једро, митохондрије, 

хлоропласти). 

Разлика између бактеријске, и  биљне и 
животињске ћелије. Ћелијско дисање, 

стварање енергије, основне чињенице о 

фотосинтези. 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, 
еколошке нише, адаптације, животне 

форме, трофички односи – ланци 

исхране.  
Абиотички и биотички фактори. Значај 

абиотичких и биотичких фактора.  

Антропогени фактор и облици 
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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 

психоактивних 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. 

загађења.  

Угрожавање живих бића и њихова 

заштита. 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

Наследни материјал (ДНК, гени). 
Телесне и полне ћелије. Пренос 

наследног материјала. 

Наследне особине (веза између гена и 
особина, утицај спољашње средине). 

Индивидуална варијабилност.  

Природна селекција на одабраним 
примерима.  Вештачка селекција. Значај 

гајених биљака и припитомљених 

животиња за човека. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

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”. 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

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 бескичмењака, 

тровање храном, сунчаница, топлотни 

удар. Превенција и понашање у складу 
са климатским параметрима. 

Последице болести зависности – 

алкохолизам. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  ШЕСТИ  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.1.1. Наводи особине живих бића: ћелијска грађа, рађање, раст и развој, дисање, исхрана, 

излучивање, размножавање, реакција организма на дражи, старење, смрт – на одабраном 

БИ.1.1.2. Дефинише појам врсте и именује систематске категорије. 
БИ.1.1.3. Разврстава бића у одређене категорије по њиховим сличностима и разликама. 

БИ.1.1.4. Уме да уочи везе међу организмима на дрвету живота. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.1.1. Уочава да се вишећеличност независно развила у неколико еукриотских група (биљке, 
гљиве, животиње). 

БИ.2.1.2. Повезује прилагођености одређене групе организама  

са начином живота, условима средине и њиховом животном формом. 

БИ.2.1.3. Примењује правила класификације и користи дихотомне кључеве за препознавање 
организама у непосредном окружењу. 

БИ.2.1.4. Користи доказе еволуције (постојање и настанак фосила, предачке форме укључујући и 

предачке форме човека) за тумачење филогенетских низова. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.1.1. Анализира корелацију између животне форме и распрострањења одређених група 

организама. 

БИ.3.1.2. Уочава везу између систематских и филогенетских категорија, успостављајући везе међу 

организмима на стаблу живота у односу на време настанка (геолошка доба). 
БИ.3.1.3. Селектује и вреднује информације о настанку  

и развоју живота на Земљи. 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.2.1. Уочава основне елементе грађе ћелије (ћелијска мембрана, цитоплазма, једро, 
митохондрије) и процесе који се у њој одвијају (дисање, исхрана, деоба ћелије). 

БИ.1.2.2. Дефинише нивое организације организма (ћелија, ткива, органи, органски системи, 

организам). 

БИ.1.2.3. Разликује и пореди основне морфолошке и анатомске каракеристике одабраних 
представника таксона. 

БИ.1.2.4. Уме да наведе основне чињенице о јединству грађе и функције методски 

одабраних представника живих бића. 
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СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.2.1. Уме да објасни улогу и значај ћелијских органела у метаболизму ћелије (ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми). 

БИ.2.2.2. Повезује грађу различитих типова ћелија са њиховом улогом у организму. 
БИ.2.2.3. Тумачи основне чињенице  

о грађи и начину функционисања организама као и сличности и разлике  

у обављању животних процеса (нпр. исхране, дисања, излучивања). 
БИ.2.2.4. Објашњава значај усаглашеног деловања више органа и органских система  

за нормално функционисање организма. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.2.1. Успоставља везу између различитих метаболичких процеса са опстанком организама у 

различитим условима средине. 
БИ.3.2.2. Пореди функционисање органа и органских система код различитих група организама. 

БИ.3.2.3. Успоставља везу између усаглашеног функционисања и понашања организама  

у променљивим условима средине и објашњава је на примерима. 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.3.1. Дефинише појам наследних особина и објашњава на примерима. 

БИ.1.3.2. Разликује полно од бесполног размножавања и разуме значај полног размножавања за 

разноврсност живог света. 

БИ.1.3.3. Описује животне циклусе код организама (од настанка зигота, преко развића, зрелости, 
старења и смрти). 

БИ.1.3.4. Наводи примере природне селекције (конкуренција, мимикрија, упозоравајућа обојеност, 

коеволуција). 
БИ.1.3.5. Наводи примере вештачке селекције (стварање раса и сорти гајених организама). 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.3.1. Разликује и описује ћелијске деобе (митозу и мејозу) и објашњава њихову улогу  

у животном циклусу вишећелијског организма. 

БИ.2.3.2. Уме да објасни функцију генетичког материјала у ћелији (хромозом,  ДНК, ген). 
БИ.2.3.3. Препознаје промене код живих бића условљене утицајима спољашње средине. 

БИ.2.3.4. Уме да објасни деловање природне и вештачке селекције на примерима. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.3.1. Објашњава разлику између полних и телесних ћелија у погледу хромозома и деоба. 
БИ.3.3.2. Уочава везу између филогенетског положаја и стадијума животног циклуса. 

БИ.3.3.3. Успоставља везу између природне селекције и наследне варијабилности које доводе до 

еволутивних промена. 

БИ.3.3.4. Тумачи правила наслеђивања на примерима (првенствено доминантно-рецесивног 
наслеђивања). 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.4.1. Дефинише основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна средина, 

станиште, животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, биодиверзитет, биосфера). 

БИ.1.4.2. Препознаје типичне представнике екосистема у непосредном окружењу и одговорно се 



 

850 

 

 односи према њима. 

БИ.1.4.3. Описује значај биодиверзитета и властите одговорности за његову заштиту. 

БИ.1.4.4. Препознаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите 
животне средине и разуме значај тих мера са аспекта одрживог развоја. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.4.1. Описује основне односе међу члановима екосистема и објашњава како делови екосистема 

утичу једни на друге. 
БИ.2.4.2. Увиђа значај циклуса кружења најважнијих елемената у екосистему. 

БИ.2.4.3. Разликује типичне екосистеме и њихове најважније представнике у Србији 

(биодиверзитет Србије). 

БИ.2.4.4. Успоставља везу између узрока и последица штетног дејства загађујућих супстанци на 
живи свет и животну средину.  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.4.1. Уме да објасни преносе супстанце и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 

екосистема. 
БИ.3.4.2. Процењује значај мера заштите, очувања и унапређења животне средине и зна како може 

да их примени. 

БИ.3.4.3. Повезује распоред биома на Земљи са чиниоцима који га одређују. 

БИ.3.4.4. Анализира конфликт између потребе развоја људског друштва и очувања природе  
и биодиверзитета. 

БИ.3.4.5. Вреднује значај примене принципа одрживог развоја у свакодневном животу. 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 
ОСНОВНИ НИВО 

БИ.1.5.1. Именује и одређује положај органа човека и описује њихове улоге. 
БИ.1.5.2. Познаје биолошки смисао адолесценције. 

БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

БИ.1.5.4. Препознаје најчешће болести, стања, деформитете и уме да примени мере превенције, а 
посебно значај вакцинације у склопу тих мера. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.5.1. Уoчава повезаност између грађе и функције органа и органских система човека. 

БИ.2.5.2. Уме да објасни физиолошке процесе организма човека и њихову повезаност. 
БИ.2.5.3. Уме да општа знања о променама у пубертету повеже са сопственим искуствима и 

одговорно се понаша у вези са репродуктивним здрављем. 

БИ.2.5.4. Процењује када може сама себи да помогне и када је поребно потражити лекарску помоћ. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.5.1. Тумачи садејство нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе организма 
човека. 

БИ.3.5.2. Тумачи улогу нервог и ендокриног система на настанак промене у адолесценцији. 

БИ.3.5.3. Објашњава механизме и поремећаје функције органских система и истиче значај 

имунитета. 
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БИ.3.5.4. Вреднује различите животне стилове и утицај медија на понашање младих. 

БИ.3.5.5. Повезује настанак болести а посебно болести зависности са ризичним облицима 

понашања и стресом (односно поремећајима психичког стања и здравља личности). 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко наведених 

исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења наставног 

предмета  

1.  Дигитална                                                                   

2.   Естетичка                                                               

3.   Компетенција за учење  
4.   Комуникација 

5.   Одговоран однос према околини 

6.   Одговорно учешће у демократском друштву 

7.   Предузетништво 
8.   Рад са подацима 

9.   Решавање проблема 

10.   Сарадња 
11.   Здравље 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

 облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару 

Активности: 

- наставника : објашњава, демонстрира, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Активност на часу, писање пројектних радова/ задатака, прављење презентација, редовна израда домаћих задатака, извештаји, усмено 

испитивање, контролне вежбе, есеји. самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

Корелација са другим предметима:  
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Математика, физичко и здравствено васпитање, информатика и рачунарство, географија, техника и технологија, ликовна култура, 

српски језик 

Литература за (наставнике и ученике): 

Биологија, уџбеник за шести разред основне школе (Дејан Бошковић), БИГЗ, 2019. 

Е- уџбеник 

Биологија за 6. разред осталих издавачких кућа 

 

Допунска настава 

Допунска настава организује се за ученике који због различитих разлога нису могли да усвоје наставне садржаје на часовима редовне 

наставе, па због тога не могу даље да прате наставни програм. Реч је, на пример, о ученицима који су дуже одсуствовали снаставе због 

болести, ученицима чије су могућности испод просечних или онима који сушколу похађали у иностранству, па због непоклапања 

наставних садржаја не могу даљеда прате наставни програм. Ученици на овим часовима уче оне чињенице и појмове којису им битни 

за даљи рад. 

На часовима допунске наставе примењују се различити облици и технике наставнограда. У допунској настави доминантан облик рада 

јесте индивидуализовани рад, знатноје мање заступљен рад у групама ученика сродних тешкоћа и нивоа развијености, док је 

фронтални рад најмање присутан.  

 

Додатна настава 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире  и продубе своја знања и вештине у складу са 

својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и 

критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Додатни рад  у оквиру наставног предмета Биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за биолошке садржаје и поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. 

Припремање ученика за такмичење, конкурсе и смотре углавном се врши кроз додатну наставу.  

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби у договору с наставником. Не постоје програми које 

прописује Министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда 

часова образовно-васпитног рада или се интегрише кроз пројектну наставу. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

ЦИЉЕВИ:  

Циљ учења градива из предмета биологија јесте да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 

средином, разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем, као и да развије одговоран однос према себи и 

према природи. 

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

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

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

као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају 

здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

ЗАДАЦИ:  

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја;  

- разумеју поступност у развоју живог света;  

- схвате да су жива бића груписана према сродности; 

 - стекну основна знања о грађи и фнкционисању живих бића; 

 - развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

 - стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића;  

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије;  

- развију осећање одговорности према стању животне средине;  

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању;  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 8 12 20 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 11 15 26 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА 6 6 12 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 4 4 8 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 2 6 

УКУПНО 33 39 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-прикупи и анализира податке о животним циклусима, 

почевши од оплођења;  

–упореди бесполно и полно размножавање; 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улога и значај једра у метаболизму 

ћелије. Деоба ћелије (хромозоми, 

настајање телесних и полних 

ћелија).  
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–идентификује разлике између митозе и мејозе на 

основну промене броја хромозома и њихове улоге у 

развићу и репродукцији; 

–одреди однос између гена и хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 

–шематски прикаже наслеђивање пола и других особина 

према првом Менделовом правилу; 

–одреди положај организма на „дрвету животаˮ на 

основу прикупљених и анализираних информација о 

његовој грађи; 

–упореди организме на различитим позицијама на 

„дрвету животаˮ према начину на који обављају животне 

процесе;  

–користи микроскоп за посматрање грађе гљива, биљних 

и животињскихткива; 

–разврста организме према задатим критеријумима, 

применом дихотомих кључева; 

–повеже принципе систематике са филогенијом и 

еволуцијом на основу данашњих и изумрлих врста – 

фосила; 

–идентификује основне односе у биоценози на задатим 

примерима; 

ДНК и појам гена (алел, генотип, 

фенотип). 

Прво Менделово правило, крвне 

групе, трансфузија и 

трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и 

животиња. Смена генерација. 

Једнополни и двополни организми. 

Значај и улога полног 

размножавања. 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

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 

код биљака). 

Ћелије са специфичном функцијом: 
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–илуструје примерима однос између еколошких фактора 

и ефеката природне селекције; 

–упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној 

бројности на различитим стаништима; 

–повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној 

животној области – биому са животним формама које га 

насељавају; 

–анализира разлику између сличности и сродности 

организама на примерима конвергенције и дивергенције;  

–идентификује трофички ниво организма у мрежи  

исхране; 

–предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у 

њима; 

–анализира задати јеловник из 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 с коришћењем 

психоактивних супстанци; 

–аргументује предности вакцинације; 

мишићне, крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

Грађа и улога ткива, органа, 

органских система и значај за 

функционисање организма.  

Компаративни преглед грађе 

главних група биљака, гљива и 

животиња – сличности и разлике у 

обављању основних животних 

процеса на методски одабраним 

представницима. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

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). 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Састав и структура популација. 

Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције).  
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–примени поступке збрињавања лакших облика 

крварења; 

– расправља о различитости међу људима из 

аспекта генетичке варијабилности, толеранције и 

прихватања различитости. 

Абиотички фактори и биотички 

односи као чиниоци природне 

селекције (адаптације). 

Мреже исхране. Животне области.  

Конвергенција и дивергенција 

животних форми.  

Заштита природе. Заштита 

биодиверзитета. 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Примери наследних болести. 

Особине и грађа 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. 
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Здрави стилови живота (сан, 

кондиција, итд). 

Последице болести зависности – 

наркоманија. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  СЕДМИ  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОГ СВЕТА 
ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.1.1. Наводи особине живих бића: ћелијска грађа, рађање, раст  

и развој, дисање, исхрана, излучивање, размножавање, реакција организма на дражи, 

старење, смрт – на одабраном моделу.  

БИ.1.1.2. Дефинише појам врсте и именује систематске категорије. 

БИ.1.1.3. Разврстава бића у одређене категорије, према њиховим сличностима и разликама. 

БИ.1.1.4. Уме да уочи везе међу организмима на дрвету живота. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.1.1. Уочава да се вишећеличност независно развила у неколико еукриотских група 

(биљке, гљиве, животиње). 

БИ.2.1.2.  Повезује прилагођености одређене групе организама  

с начином живота, условима средине и њиховом животном формом. 

БИ.2.1.3.  Примењује правила класификације и користи дихотомне кључеве за 

препознавање организама у непосредном окружењу. 
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БИ.2.1.4. Користи доказе еволуције (постојање и настанак фосила, предачке форме 

укључујући и предачке форме човека) за тумачење филогенетских низова. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.1.1. Анализира корелацију између животне форме и распрострањења одређених група 

организама. 

БИ.3.1.2. Уочава везу између систематских и филогенетских категорија, успостављајући 

везе међу организмима на стаблу живота у односу на време настанка (геолошка доба). 

БИ.3.1.3. Селектује и вреднује информације о настанку и развоју живота на Земљи. 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.2.1. Уочава основне елементе грађе ћелије (ћелијска мембрана, цитоплазма, једро, 

митохондрије) и процесе који се у њој одвијају (дисање, исхрана, деоба ћелије). 

БИ.1.2.2. Дефинише нивое организације организма (ћелија, ткива, органи, органски 

системи, организам). 

БИ.1.2.3. Разликује и пореди основне морфолошке и анатомске каракеристике одабраних 

представника таксона. 

БИ.1.2.4. Уме да наведе основне чињенице о јединству грађе и функције методски 

одабраних представника живих бића. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.2.1. Уме да објасни улогу и значај ћелијских органела у метаболизму ћелије 

(ендоплазмични ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми). 

БИ.2.2.2. Повезује грађу различитих типова ћелија с њиховом улогом у организму. 

БИ.2.2.3. Тумачи основне чињенице о грађи и начину функционисања организама, као и 

сличности и разлике у обављању животних процеса (нпр. исхране, дисања, излучивања).  

БИ.2.2.4. Објашњава значај усаглашеног деловања више органа и органских система  
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за нормално функционисање организма. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.2.1. Успоставља везу између различитих метаболичких процеса са опстанком 

организама у различитим условима средине. 

БИ.3.2.2. Пореди функционисање органа и органских система код различитих група 

организама. 

БИ.3.2.3. Успоставља везу између усаглашеног функционисања и понашања организама у 

променљивим условима средине и објашњава је на примерима. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.3.1. Дефинише појам наследних особина и објашњава на примерима. 

БИ.1.3.2. Разликује полно размножавање од бесполног размножавања и разуме значај 

полног размножавања за разноврсност живог света. 

БИ.1.3.3. Описује животне циклусе код организама (од настанка зигота, преко развића, 

зрелости, старења до смрти). 

БИ.1.3.4. Наводи примере природне селекције (конкуренција, мимикрија, упозоравајућа 

обојеност, коеволуција). 

БИ.1.3.5. Наводи примере вештачке селекције (стварање раса и сорти гајених организама). 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.3.1. Разликује и описује ћелијске деобе (митозу и мејозу) и објашњава њихову улогу у 

животном циклусу вишећелијског организма. 

БИ.2.3.2. Уме да објасни функцију генетичког материјала у ћелији (хромозом, ДНК, ген). 

БИ.2.3.3. Препознаје промене код живих бића, условљене утицајима спољашње средине. 
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БИ.2.3.4. Уме да објасни деловање природне и вештачке селекције на примерима. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.3.1. Објашњава разлику између полних и телесних ћелија у погледу хромозома и 

деоба. 

БИ.3.3.2. Уочава везу између филогенетског положаја и стадијума животног циклуса. 

БИ.3.3.3. Успоставља везу између природне селекције и наследне варијабилности, које 

доводе до еволутивних промена. 

БИ.3.3.4. Тумачи правила наслеђивања на примерима (првенствено доминантно-

рецесивног наслеђивања). 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.4.1. Дефинише основне еколошке појмове и разуме њихово значење (животна 

средина, станиште, животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, 

биодиверзитет, биосфера). 

БИ.1.4.2. Препознаје типичне представнике екосистема у непосредном окружењу и 

одговорно се односи према њима. 

БИ.1.4.3. Описује значај биодиверзитета и властите одговорности за његову заштиту. 

БИ.1.4.4. Препознаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере заштите 

животне средине и разуме значај тих мера из аспекта одрживог развоја. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.4.1. Описује основне односе међу члановима екосистема  

и објашњава како делови екосистема утичу једни на друге. 

БИ.2.4.2. Увиђа значај циклуса кружења најважнијих елемената у екосистему. 

БИ.2.4.3. Разликује типичне екосистеме и њихове најважније представнике у Србији 
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(биодиверзитет Србије). 

БИ.2.4.4. Успоставља везу између узрока и последица штетног дејства загађујућих 

супстанци на живи свет и животну средину. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.4.1. Уме да објасни преносе супстанце и енергије у екосистему, као и развој и 

еволуцију екосистема. 

БИ.3.4.2. Процењује значај мера заштите, очувања и унапређивања животне средине и зна 

како може да их примени. 

БИ.3.4.3. Повезује распоред биома на Земљи с чиниоцима који га одређују. 

БИ.3.4.4. Анализира конфликт између потребе развоја људског друштва и очувања природе 

и биодиверзитета. 

БИ.3.4.5. Вреднује значај примене принципа одрживог развоја у свакодневном животу. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.5.1. Именује и одређује положај органа човека и описује њихове улоге. 

БИ.1.5.2. Познаје биолошки смисао адолесценције. 

БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и – у односу на њих – уме 

да процени сопствене животне навике и да избегава ризична понашања. 

БИ.1.5.4. Препознаје најчешће болести, стања, деформитете и уме да примени мере 

превенције, а посебно схвата значај вакцинације у склопу тих мера. 

СРЕДЊИ НИВО 

БИ.2.5.1. Уoчава повезаност између грађе и функције органа и органских система човека. 

БИ.2.5.2. Уме да објасни физиолошке процесе организма човека и њихову повезаност. 

БИ.2.5.3. Уме да општа знања о променама у пубертету повеже са сопственим искуствима 
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и да се одговорно понаша у вези с репродуктивним здрављем. 

БИ.2.5.4. Процењује када може сâм себи да помогне и када је поребно потражити лекарску 

помоћ. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.5.1. Тумачи садејство нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе 

организма човека. 

БИ.3.5.2. Тумачи улогу нервног и ендокриног система на настанак промене у 

адолесценцији. 

БИ.3.5.3. Објашњава механизме и поремећаје функције органских система и истиче значај 

имунитета.  

БИ.3.5.4. Вреднује различите животне стилове и утицај медија на понашање младих. 

БИ.3.5.5. Повезује настанак болести (посебно болести зависности) с ризичним облицима 

понашања и са стресом (односно с поремећајима психичког стања и здравља личности). 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Дигитална 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Решавање проблема 

Сарадња 

Здравље 

Дигитална 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Решавање проблема 

Сарадња 

Начин остваривања програма: 
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 методе рада: монолошка, монолошко – дијалошка, рад на тексту, илустративно - демонстративна 

  облик рада: фронтални, индивидуално –фронтални, рад у групи/пару 

Активности: 

- наставника : објашњава, демонстрира, чита, подстиче ученике на рад, задаје задатке, поставља питања, записује на табли, 

одговара на питања ученика, проверава дате одговора, сумира рад, изводи закључке, прати рад ученика, оцењује уз повратну 

информацију 

- ученика: учествује у разговору, препознаје, чита, усваја нова знања,, записује, слуша, поставља питања, одговара, размењује 

знања и искуства повезивањем са предходно наученим градивом, самостално сумира свој рад, изводи закључке, израђује 

пројектне задатке уз истраживачки рад и прави презентације / презентује на часу 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Посматрање, контролне вежбе, дневници рада ученика, самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе; 

Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји, активност на часу, писање пројектних радова/ задатака, прављење 

презентација, редовна израда домаћих задатака, извештаји. 

Корелација са другим предметима:  

Хемија, математика, физичко и здравствено васпитање, информатика и рачунарство, географија, техника и технологија, ликовна 

култура, српски језик 

Литература за (наставнике и ученике): 

Биологија, уџбеник за седми разред основне школе (Дејан Бошковић), БИГЗ, 2020. 

Е- уџбеник 

Биологија за 7. разред осталих издавачких кућа 
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Допунска настава 

Циљеви и задаци:  

Циљ допунске наставе биологије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући лакше укључивање у редовни 

васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Допунска настава из биологије организује  се ради што лакшег усвајања чињеница, биолошких појмова, процеса и појава у природи, 

као и повезивања садржаја предмета и савладавање градива до основног нивоа тј.стицање основног знања из биологије. 

Организује се за ученике који из оправданих разлога (мањa интелектуалнa способност, дужи изостанак из школе, прелазак из друге 

школе, неповољне социјалне прилике) нису успели да на часовима редовне наставе  савладају. 

Задаци допунске наставе биологије: 

- оспособи ученике да овладају основним биолошким (еколошким) појмовима ради лакше интеграције у редовни наставни 

процес; 

- омогући ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због краћег или дужег изостајања са 

редовне наставе; 

- омогући ученицима да овладају методама учења биолошких (еколошких) садржаја ради развијања самосталности у учењу. 

Додатна настава 

Циљеви и задаци:  

Циљ додатне наставе из биологије јесте развијање способности логичког критичког и биолошког мишљења, биолошке и опште 

културе, као и способности за самосталан истраживачки рад. 

   Циљ додатне наставе биологије јесте и проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за биологију и 

који су на редовним часовима биологије показали висок ниво савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика 

према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 
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Задаци додатне наставе биологије су да се: 

- омогући ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност екологије са осталим биолошким дисциплинама; 

- омогући ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

- омогући ученицима да разумеју кружење супстанце и проток енергије кроз све нивое организације живог света; 

- развија аналитичко и критичко мишљење;  

- стварају ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и 

експерименталних проблема; 

- стварају ситуације у којима ће ученици примењивати основне еколошке приципе за тумачити појаве и промене у реалном 

окружењу; 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :БИОЛОГИЈА  8 разред 

Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије 

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

Задаци наставе биологије су  да ученици: 

-знају  улогу и  значај појединих ћелијских органела у метаболизму ћелије; 

- знају шта су  матиче ћелије, њихову улогу и значај; 

- да разумеју  принцип економичности грађе и функције ћелије; 

-да знају  улогу ензима у метаболкизму ћелије; 

- да разумеју  хуморалну  регулцију и знају  шта су  ендокрне жлезде,  

- да знају да наведу  ендокрине жлезде њихове продукте и улогу код човека животиња и  биљака; 

- да разумеју  појам драж, надражљивост  и проводљивост; 

- да знају  шта су  рефлекси  и да објасне настајање рефлекса; 

- да знају  и разумеју  основне животне процесе код биљака ( фотосинтезу, транспирацију и  дисање) 

- да разумеју  повезаност хормона и развиће код животиња, човека и биљака; 

- да знају  начине заштите од полно преносивих  болести; 

- да знају  да опишу постанак живог света током историје; 

- да знају  теорију еволуције и еволуцију човека; 

- да знају  да објасне настајање екосистема;  

-да разумеју и објасне процесе кружења воде, угљеника, кисеоника и азота у екосистему; 

- да знају да објасне појам капацитет средине и одрживи развој; 

- да знају  типичне екосистеме у Србији ( водене и копнене); 

- да знају  да наведу  факторе угрожавања врста; 

- да знају које су  угрожене врсте у србији  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Јединство грађе и функције као основа живота 14 12 26 

2. Човек и здравље 4 5 9 

3. Порекло и разноврсност живог света 3 4 7 

4. Наслеђивање и еволуција 4 3 7 

5. Живот у екосистему 9 19 19 

УКУПНО 34 43 68 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повеже грађу ћелијских органела са 

њиховом улогом у метаболизму ћелије; 

– повеже однос површине и запремине ћелије 

и тела са начином обављања основних 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

Улога и значај појединих ћелијских органела у 

метаболизму ћелије: једро, ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, 

лизозоми. 
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животних функција;  

– идентификује регулаторне механизме у 

одржавању хомеостазе;  

– илуструје примерима везу између 

физиолошких одговора живих бића и 

промена у спољашњој средини;  

 

 

 

Матичне ћелије − ћелије програмиране за 

различите функције. 

Принцип економичности грађе и функције 

живих бића  

Улога и значај ензима. 

Ендокрини систем и хуморална регулација. 

Регулаторна улога хормона биљака и животиња. 

Надражљивост, проводљивост, 

контрактилност.  

Чулно-нервни систем животиња. 

Рефлексни лук. 

Поремећаји функције ендокриног система, 

нервног система и чула. 

Неуротрансмитери, нервни импулси, драж, 

надражај. 

Хомеостаза − принцип повратне спреге. 

Фотосинтеза. 

Ћелијско дисање. 

Транспирација. 
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Температурна регулација. 

– 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; 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

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. 

– доведе у везу промене животних услова са 

еволуцијом живота на планети; 

– истражи давно нестале екосистеме; 

– повеже промене које се догађају организму 

током животног циклуса са активностима 

гена;  

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОГ СВЕТА 

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. 

– повеже промене које се догађају организму 

током животног циклуса са активностима 

гена;  

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет 

и адолесцеција човека. Цветање, плодоношење 

и сазревање плодова биљака.  
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– повеже промене наследног материјала са 

настанком нових врста путем природне 

селекције; 

Теорија еволуције. Постанак нових врста кроз 

еволуционе процесе.  

Еволуција човека. 

– истражи давно нестале екосистеме; 

– установи узрочно-последичну везу између 

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. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

Еволуција и 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. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И НАСТАВНИМ ОБЛАСТИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И  

ФУНКЦИЈЕ КАО  

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине 

историје 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.1.6.1.уме да разликује и  користи  једноставне процедуре, технике и инструменете за 

прикупљање података у биологији 

БИ.1.6.2.уме да по упутству и  уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање 

,  

БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду  

СРЕДЊИ 

НИВО 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу 

њихових својстава до нивоа кола/класе  

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број 

чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно 

одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 
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БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да 

калибрише инструмент   

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума 

уз коментар резултата 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим 

заједницама 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина 

у популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података   

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за 

упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више 

фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

БИ.3.6.5. зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, реализује и 

извести о експерименту на примеру који сам одабере 
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2.ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне и хигијене околине и разуме зашто је 

важно да их се придржава    

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај 

термичке обраде хране   

БИ.1.5.3.  разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног опхођења са њима 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на 

заразне болести (епидемије и пандемије)    

БИ.1.5.5.препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне 

симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када 

мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука итд) и 

неке природне појаве (УВ зрачење) неповољно утичу на здравље човека   

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и 

поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве 

инфекције, као и њихове негативне последице по здравље 

БИ.1.6.2.уме да по упутству и  уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање 

,  

БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду  

БИ.1.6.4. Разуме шта су посебности експерименталног приступа у науци, шта разликује 
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експеримент од осталих метода и уме, по упутству, да изведе унапред постављени 

експеримент и одговори на једноставну хипотезу, уз помоћ и навођење наставника 

СРЕДЊИ 

НИВО 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да 

калибрише инструмент   

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума 

уз коментар резултата 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира 

и реализује једноставан експеримент и извести о резултату 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести   

БИ.3.5.2. . познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података  

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за 

упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај 
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3.ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОГ СВЕТА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте  

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал   

БИ.1.3.4.  зна за појам и основну улогу хромозома   

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања  БИ.1.3.6.   зна како делују гени и да се 

стечене 

особине не наслеђују 

БИ.1.3.8.  зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине 

историје 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.1.6.1.уме да разликује и  користи  једноставне процедуре, технике и инструменете за 

прикупљање података у биологији 

БИ.1.6.2.уме да по упутству и  уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање 

,  

БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду 

СРЕДЊИ 

НИВО 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције 

коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске 
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ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и 

човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и 

одаје у специфичним процесима у ћелији и да се тај процес назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују 

енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и животњској ћелији сложене материје могу да се 

разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање  

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и 

зна који органски системи омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина 

у популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података   

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за 
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упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више 

фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

4.НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И  ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

каракатеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије   

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организма у 

чијим се одељцима одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе 

тих ћелија   

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном   

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији 

са околином  

СРЕДЊИ 

НИВО 

БИ.2.2.1.  разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције 

коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске 

ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.)БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне 

функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и 

одаје у специфичним процесима у ћелији и да се тај процес назива метаболизам  

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују 
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енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје    

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и животњској ћелији сложене материје могу да се 

разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и 

зна који органски системи омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и 

човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања јединке неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функција јединке током 

животног циклуса 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који 

реагују на промене у околини и карактеристике органа које враћају организам у 

равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање - улога ендокриног система) 

БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам 



 

880 

 

5.ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке 

појмове(животна средина, станиште, биотоп,животна заједница-биоценоза популација, 

еколошка ниша, екосистем, биодиверзитет, биосфера). 

БИ.1.4.2. препознаје основне законитости и принципе у екологији и ослањајући се на те 

принципе уме да објасни основне процесе у екосистему 

БИ.1.4.3. схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета 

БИ.1.4.4. препознаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере 

заштите животне средине и разуме значај тих мера 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност ( настанак врста, сече шума, 

интензивна пољопривреда, отпад)  

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању  животне средине(  

рециклажа, компост)и заштити  биодиверзитета( Националних паркова и природних 

ресурса) 

БИ.1.4.8.зна шта може лично предузети у  заштити свог непосредног животног 

окружења 

БИ.1.6.1.уме да разликује и  користи  једноставне процедуре, технике и инструменете за 

прикупљање података у биологији 

БИ.1.6.2.уме да по упутству и  уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање 

,  
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БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду  

БИ.1.6.4. Разуме шта су посебности експерименталног приступа у науци, шта разликује 

експеримент од осталих метода и уме, по упутству, да изведе унапред постављени 

експеримент и одговори на једноставну хипотезу, уз помоћ и навођење наставника 

СРЕДЊИ 

НИВО 

БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на 

организме (механизми дејства абиотичких и биотичких фактора).  

БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, а 

посебно у односу на циклусе кружења најважнијих елемената.  

БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума у заштити 

природе и биодиверзитета. 

БИ.2.4.4. Зна механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне 

средине, последице загађивања по живи свет, као и мере за њихово отклањање. 

БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на Земљи 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта као и значај очувања 

природних ресурса и уштеде енергије  

БИ.2.4.9.  разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, 

природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова) 

БИ.2.6.1 уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да 
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калибрише инструмент   

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума 

уз коментар резултата 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира 

и реализује једноставан експеримент и извести о резултату 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, као и 

међусобне односе популација у биоценози  

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија (и обратно) и 

интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофни, хетеротрофни, сапротрофни 

животни комплекси, ланци исхране и трофичке пирамиде)  

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (вода, угљеник и азот) 

БИ.3.4.4.разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим 

условима настаје   БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива 

промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене 

баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 

биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у 

ограниченим условима целе планете 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 
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прикупљање података   

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за 

упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више 

фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

БИ.3.6.5. зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, реализује и 

извести о експерименту на примеру који сам одабере 

Међупредметне компетенције које се могу 

развити преко наведених исхода и садржаја у 

оквиру плана наставе и учења наставног 

предмета  

1.Дигитална                                                                  

2.Естетичка                                                               

3.Компетенција за учење  

4.Комуникација 

5.Одговоран однос према околини 

6.Одговорно учешће у демократском друштву 

7.Предузетништво 

8.Рад са подацима 

9.Решавање проблема 

10.Сарадња 

11.Здравље 

Начин остваривања програма: 

методе рада: 1.Вербално –текстуалне 

Писани текст, разговор, усмено излагање 

2.Демонстративно-илустртивна 

Демонстрација фотографијом, шемом, сликом, рачунаром у учионици и демонстрирање природног материјала на терену, у природи. 

3.Лабораторијско-ексериментална 

Припрема једноставних микропрепарата посматрање привремених и трајних микро препарата, метода ученичких огледа 

облик рада: Индивидуални и фронтални  
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Рад у пару, групни рад 

Индивидуализован рад 

Активности: 

 наставника : Презентација 

Демонстрација 

Усмено излагање  

Цртање 

Бележење 

Постављање огледа 

Израда наставних листића, тестова 

Праћење и вредновање рада ученика  

Усмеравање интеракцију међу ученицима у функцији  учења, мотивисање ученика коришћењем различитих поступака,  праћење, 

подстицање рада ученика и давање инструкције ученицима у изради радова,усвајања знања  

 ученика:  
Практичне активности ученика 

Израда плаката 

Израда модела ћелија са ћелијским органелама 

Постављање, посматрање лабораторијско-експерименталне вежбе; 

Извођење закључака и бележење; 

Гледање едукативних филмова; 

слушање, читање, упоређивање, анализирање,  постављање  посматрање и праћење поставке експеримента, цртање, постављање 

питања, закључивање, представљање резултата рада графички и табеларно 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

1.Сумативно оцењивае 

-Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 

Задаци вишеструког избора 

Лабораторијске вежбе  

-Усмено испитивање 

2.Формативно оцењивање 

-Посматрање, 

-дневници рада ученика ,  

Самоевалуација-практичне вежбе, израда пп презентација и излагање 

-вршњачко оцењивање 
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Корелација са другим предметима: 

Математика 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено васпитање 

Историја 

Информатика и рачунарство 

 

Литература за (наставнике и ученике): 

Биологија за 8. разред основне школе  мр. Дејан Бошковић; Бигз и е-уџбеник 

Биологија за 8. разред осталих издавачких кућа 

Додатна настава 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире  и продубе своја знања и вештине у складу са 

својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и 

критичког мишљења и да доприносе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

Додатни рад  у оквиру наставног предмета Биологија организује се за ученике који на редовној настави показују изразито 

интересовање за биолошке садржаје и поседују могућности које се могу још више развити интензивним радом. 

Припремање ученика за такмичење, конкурсе и смотре углавном се врши кроз додатну наставу.  

Ученици могу похађати додатну наставу током целе године или по потреби у договору с наставником. Не постоје програми које 

прописује Министарство, нити се овај рад оцењује. Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда 

часова образовно-васпитног рада или се интегрише кроз пројектну наставу. 

Допунска настава 

Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и самопоуздање. 

Допунски  рад  у оквиру наставног предмета Биологија организује се за ученике који нису савладали наставне садржаје у редовној 

настави. То могу бити ученици с потешкоћама у развоју, ученици са слабијим предзнањем, ученици са недовољним оценама из једног 

дела градива, ученици који из оправданих разлога нису присуствовали настави  и слично.  
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Ученици могу похађати допунску наставу током целе године, дужи временски период, једнократно или по потреби у договору с 

наставником. Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Не 

постоје програми које прописује Министарство, нити се овај рад оцењује. Програм редовне наставе уједно је и програм допунског 

рада. Доминантни облик рада у допунској настави је индивидуализовани рад, али се по потреби могу користити и други облици рада.  

Кроз разговор са ученицима, анализира се њихов рад. Дају се препоруке за постизање бољих резултата у процесу учења наставног 

градива биологије. 
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МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 5. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ:  

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: 

− 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 примене математике у различитим подручјима 

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

− да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења; 

− да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних 

појава; 

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

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

одговорност, смисао за самостални рад; 

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

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

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

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

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

образовању; 

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

на свет и свестраном развитку личности ученика; 



 

888 

 

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

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Природни бројеви и дељивост 16 18 34 

2. Основни појмови геометрије 7 10 17 

3. Угао  7 10 17 

4. Разломци 23 32 55 

5. Осна симетрија  5 8 13 

4 писмена задатка са исправкама - 8 8 

УКУПНО 58 86 144 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину или неједначину 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Први део: 

Својства операција сабирања, множења, 
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(у скупу природних бројева) 

- реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину (у скупу природних бројева) 

- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25  и 

декадним јединицама 

- разликује просте и сложене бројеве и растави број на 

просте чиниоце 

- одреди и примени НЗС и НЗД 

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

- правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-

логичком смислу 

 

одузимања и дељења у скупу N0. 

Дељење са остатком у скупу N0  

(једнакост a = bq + r, 0 ≤  r <b). 

Својства дељивости; чиниоци и садржаоци 

природног броја.  

Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 

Дељивост са 4 и 25.  

Дељивост са 3 и 9. 

Скупови и скуповне операције: унија, 

пресек и разлика. 

Други део: 

Прости и сложени бројеви.  

Ератостеново сито 

Растављање природних бројева на просте 

чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи заједнички 

делилац.  

Еуклидов алгоритам за налажење НЗД.  

Заједнички садржалац и најмањи заједнички 

садржалац. Веза између НЗД и НЗС. 
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- анализира односе датих геометријских објеката и 

запише их математичким писмом 

- опише основне појмове у вези са кругом  (центар, 

полупречник, тангента, тетива) и  одреди положај тачке 

и праве у односу на круг 

- нацрта праву паралелну датој правој користећи 

геометријски прибор 

- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и 

рачунски 

- преслика дати геометријски објекат централном 

симетријом и транслацијом 

- правилно користи геометријски прибор 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

Тачке и праве; 

Односи припадања и распореда. 

Однос правих у равни; паралелност.  

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 

- идентификује врсте и опише својства углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, углови на трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и примени њихове узајамне 

односе 

- нацрта праву нормалну на дату праву користећи 

геометријски прибор 

- измери дати угао и нацрта угао задате мере 

- упореди, сабере и одузме углове рачунски и 

конструктивно 

- реши једноставан задатак применом основних 

својстава паралелограма (једнакост наспрамних 

страница и наспрамних углова) 

УГАО Угао, централни угао; једнакост углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање и 

одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и одузимање мере 

углова. 

Угао између две праве; нормалне праве; 

унакрсни углови. 

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

полуправој разломке у оба записа и преводи их из једног 

РАЗЛОМЦИ Први део: 
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записа у други 

- одреди месну вредност цифре у запису  децималног 

броја 

- заокругли број и процени грешку заокругљивања; 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину 

- 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 

Појам разломка облика a/b (а, b  N). 

Придруживање тачака бројевне полуправе 

разломцима. 

Проширивање, скраћивање и упоређивање 

разломака. 

Децимални запис разломка и  превођење у 

запис облика a/b (b ≠ 0). Упоређивање 

бројева у децималном запису.  

Заокругљивање бројева. 

Други део: 

Основне рачунске операције с разломцима 

(у оба записа) и њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу разломака. 

Трећи део: 

Примене разломака (проценти, аритметичка 

средина, размера). Основна неједнакост p < 

(p+q)/2 < q. 

- идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену 

осу симетрије 

- симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију 

фигуру користећи геометријски прибор 

- конструише симетралу дужи, симетралу угла и  

примењује њихова својства 

- конструише праву која је нормална на дату праву или 

паралелна датој прави 

ОСНА СИМЕТРИЈА Осна симетрија у равни и њене особине.  

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција нормале.  

Симетрала угла. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне) 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 

СРЕДЊИ НИВО 
MA.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 ситуацијама 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 
ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор) 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор) 

СРЕДЊИ НИВО 
MA.2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

УГАО 

ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење углова 

MA.1.4.2. претвори веће јединице мере у мање 

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу  

СРЕДЊИ НИВО 

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна 

са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

РАЗЛОМЦИ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)  

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим 

имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 
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MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова 

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца 

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане 

датом мером 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величинe  

СРЕДЊИ НИВО 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицим 

MA.2.1.2. израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог  

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

MA.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 ситуацијама 

MA.2.2.1. реши линеарне једначине 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и  

масу 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат) 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 
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MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине 

MA.3.2.5. користи једначине, и неједначине решавајући и сложеније текстуалне задатке 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима;  

изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијамa 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 
ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)  

СРЕДЊИ НИВО 
MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

MA.3.3.6. примени подударност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских 

објеката 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

 

Начин остваривања програма:  

 методе рада:  

- Метода разговора 

- Хеуристичка метода 

- Проблемска метода 

- Метода демонстрације 
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- Метода рада са текстом и другим медијима 

- Метода цртања 

 облик рада:  

- Фронтални 

- Групни са нехомогеним групама 

- Групни са хомогеним групама 

- Индивидуални 

Активности: 

- наставника :  

- планира извођење наставе, 

- осмишљава наставне активности,  

- објашњава наставну материју,  

- коригује рад ученика на часу,  

- процењује могућности ученика,  

- вреднује степен усвојености знања и залагање на часу,  

- мотивише 

- ученика: 

- слуша, 

- посматра, 

- уочава, 

- упоређује, 

- пита,  

- одговара, 
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- предлаже, 

- чита,  

- пише,  

- црта,  

- решава проблем,  

- истражује,  

- самопроцењује напредак 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа 

на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 

и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Корелација са другим предметима:  

Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком и 

рачунарством, српским језиком, музичком културом, биологијом и географијом. 

Литература за (наставнике и ученике):  

- Математика - уџбеник за 5. разред основне школе, Klett, 2018, аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

- Математика - збирка задатака за 5. разред основне школе, Klett, 2018, аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 
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САДРЖАЈ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

Природни бројеви и дељивост  11 

Основни појмови геометрије 4 

Угао  5 

Разломци  11 

Осна симетрија 5 

укупно 36 

САДРЖАЈ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

Коцка, квадар 1 

Скупови и примене 4 

Релације; графови. Логички задаци 4 

Дељивост 2 

Разломци и децимални бројеви 6 

Дијаграми и њихова примена у решавању 

математичких проблема 
4 

Изометријске трансформације (осна симетрија) 6 

Права и кружница – конструктивни задаци 4 

Логичко-комбинаторни задаци 4 

Развој нумерације 1 

укупно 36 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 6. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ:  

Циљ математике у шестом разреду је да ченици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

ЗАДАЦИ:  

− 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 примене математике у различитим подручјима 

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

− да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења; 

− да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних 

појава; 

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

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

одговорност, смисао за самостални рад; 

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

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

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

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

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

образовању; 
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− да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа 

на свет и свестраном развитку личности ученика; 

− да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

6. Цели бројеви 9 9 18 

7. Троугао 11 13 24 

8. Рационални бројеви 18 29 47 

9. Четвороугао 8 14 22 

10. Површина троуглова и четвороуглова 6 10 16 

          Обнављање градива из претходних разреда - 4 4 

          Припрема, израда и исправка писмених задатака - 13 13 

УКУПНО 52 92 144 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

правој целе бројеве; 

-одреди супротан број и апсолутну вредност целог броја; 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ Појам негативног броја.Скуп целих 

бројева (Z). Цели бројеви на 

бројевној правој. 

Супротан број. Апсолутна вредност 
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-израчуна вредности једноставнијих бројевних израза; 

-реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз. 

целог броја. Упоређивање целих 

бројева 

Основне рачунске операције с 

целим бројевима и њихова својства.  

 

-класификује троуглове на основу њихових својстава; 

-конструише углове од 90 ° и 60° и користи њихове 

делове за конструкције других углова; 

-уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

-утврди да ли су два троугла подударна на основу 

ставова подударности; 

-конструише троугао на основу задатих елемената 

(странице и углови); 

-примени својства троуглова у једноставнијим задацима; 

-одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

-примењује особине осне симетрије, централне 

симетрије и транслације у једноставнијим задацима; 

-правилно користи геометријски прибор. 

ТРОУГАО Троугао; однос страница, врсте 

троуглова према страницама. 

Углови троугла, збир углова, врсте 

троуглова према угловима. Однос 

између страница и углова троугла. 

Конструкције неких углова (60°, 

120°, 30°, 45°, 75°, 135°). 

Подударност троуглова 

(интерпретација). Основна правила 

о подударности троуглова; 

закључивање о једнакости 

аналогних елемената. Основне 

конструкције троуглова. 

Описана кружна линија око троугла 

и уписана у њега, висина и 

тежишна дуж. Четири значајне 

тачке у троуглу и њихова 

конструкција.  

-прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

правој рационалне бројеве у облику разломка и у 

децималном запису; 

-одреди супротан број и апсолутну вредност 

рационалног броја; 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Скуп рационалних бројева (Q). 

Приказивање рационалних бројева 

на бројевној правој. Уређеност 

скупа Q. 

Рачунске операције у скупу Q и 
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-израчуна вредности једноставнијих бројевних израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину у 

скупу рационалних бројева; 

-реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину и 

неједначину у скупу рационалних бројева; 

-примени пропорцију и проценат у реалним 

ситуацијама; 

-прикаже податке у зависности између две величине у 

координатном систему (стубичасти, тачкасти и линијски 

дијаграм); 

-тумачи податке приказане табелом и графички. 

њихова својства. 

Изрази с рационалним бројевима. 

Једначине и неједначине упознатих 

облика- решавање и примена. 

Проценат и примене. 

 

-класификује четвороуглове на основу њихових 

својстава; 

-конструише паралелограм и трапез на основу задатих 

елемената (странице, углови и дијагонале четвороугла); 

-примени својства четвороуглова у једноставнијим 

задацима; 

-сабира и одузима векторе и користи их у реалним 

ситуацијама; 

-примењује особине осне симетрије, централне 

симетрије и транслације у једноставнијим задацима.  

ЧЕТВОРОУГАО Четвороугао; врсте четвороугла 

(квадрат, правоугаоник, 

паралелограм, ромб, трапез, 

делтоид); углови четвороугла. 

Паралелограм, својства; појам 

централне симетрије. Врсте 

паралелограма; правоугли 

паралелограми. Конструкције 

паралелограма.  

Трапез, својства, средња линија; 

врсте трапеза, једнакокраки трапез. 

Основне конструкције трапеза.  

− израчуна површину троугла и четвороугла користећи 

обрасце или расположиву једнакост. 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛОВА И 

ЧЕТВОРОУГЛОВА 

Појам површине фигуре- површина 

правоугаоника. 

Једнакост површина фигура. 

Површина паралелограма троугла, 
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трапеза. Површина четвороугла с 

нормалним дијагоналама. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је 

то потребно. 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију 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. 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се 

визуелним представама 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа.  

МА.2.1.4.  користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.1.1.  одреди вредност сложенијег бројевног израза. 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама. 

ТРОУГАО 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује 

неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

МА.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. 
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МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу;. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и 

трапеза; рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише. 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је 

то потребно. 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију 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. 

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА.2.1.4.  користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама. 

МА.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по 

једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; 
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пореди вредности узорка са средњом вредношћу) 

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 

представља средњу вредност  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта 

график којим представља међузависност величина 

ЧЕТВОРОУГАО 

 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку) 

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне 

углове; рачуна са њима ако су изражени у целим степенима. 

МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи 

подударност и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност 

и једнакост страница паралелограма) 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.2.  користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и 

трапеза; рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише. 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛОВА И 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да 
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ЧЕТВОРОУГЛОВА 

 

израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку;  

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

МА.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, 

запремине, масе, времена и углова 

СРЕДЊИ НИВО 
 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

 

 

Начин остваривања програма:  

 методе рада:  

- Метода разговора 

- Хеуристичка метода 

- Проблемска метода 

- Метода демонстрације 

- Метода рада са текстом и другим медијима 

- Метода цртања 

 облик рада:  
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- Фронтални 

- Групни са нехомогеним групама 

- Групни са хомогеним групама 

- Индивидуални 

Активности: 

- наставника :  

- планира извођење наставе, 

- осмишљава наставне активности,  

- објашњава наставну материју,  

- коригује рад ученика на часу,  

- процењује могућности ученика,  

- вреднује степен усвојености знања и залагање на часу,  

- мотивише 

- ученика: 

- слуша, 

- посматра, 

- уочава, 

- упоређује, 

- пита,  

- одговара, 

- предлаже, 

- чита,  

- пише,  
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- црта,  

- решава проблем,  

- истражује,  

- самопроцењује напредак 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа 

на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 

и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Корелација са другим предметима:  

Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком и 

рачунарством, српским језиком, музичком културом, биологијом, физиком, хемијом и географијом. 

Литература за (наставнике и ученике):  

- Математика - уџбеник за 6. разред основне школе, Klett, 2019, аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

- Математика - збирка задатака за 6. разред основне школе, Klett, 2019, аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 7. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ:  

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:  

− 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 примене математике у различитим подручјима 

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

− да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења; 

− да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних 

појава; 

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

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

одговорност, смисао за самостални рад; 

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

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

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

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

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

образовању; 

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

на свет и свестраном развитку личности ученика; 

− да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

11. Реални бројеви  9 12 21 

12. Питагорина теорема 8 11 19 

13. Цели алгебарски изрази 20 28 48 

14. Многоугао 9 12 21 

15. Круг 7 11 18 

16. Обрада података - 6 6 

Обнављање градива из претходних разреда - 3 3 

4 писмена задатка са исправком - 8 8 

УКУПНО 53 91 144 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− израчуна степен реалног броја и квадратни корен РЕАЛНИ БРОЈЕВИ Квадрат рационалног броја. Решавање 
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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 y = kx, k ∈ R\{0};  

− примени продужену пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

једначине x² = a, a ≥ 0; 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. 

− примени Питагорину теорему у рачунским и 

конструктивним задацима;  
ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема (директна и обратна). 

Важније примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној правој 

које одговарају бројевима , итд. Растојање 

између две тачке у координатном систему. 

− трансформише збир, разлику и производ полинома;  

− примени формуле за разлику квадрата и квадрат 

бинома; 

− растави полином на чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата);  

− примени трансформације полинома на решавање 

једначина; 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

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:  

Алгебарски изрази. Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, трансформације 

збира, разлике и производа полинома у 

сређени облик полинома). Квадрат бинома и 

разлика квадрата. Растављање полинома на 

чиниоце коришћењем дистрибутивног 
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закона, формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата. Примене. 

− 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 тврђења и у конструктивним задацима; 

МНОГОУГАО 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 

−примени својства централног и периферијског угла у 

кругу;  

− израчуна обим и површину круга и његових делова;  

− преслика дати геометријски објекат ротацијом; 

КРУГ Централни и периферијски угао у кругу. 

Обим круга, број π. Дужина кружног лука. 

Површина круга, кружног исечка и кружног 

прстена. Ротација. 

− одређује средњу вредност, медијану и мод. ОБРАДА ПОДАТАКА Средња вредност, медијана и мод 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.1.2.  преведе децимални запис броја у разломак и обратно. 

МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно. 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију 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. 
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СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.1.  упореди по величини бројеве записане у различитим облицима. 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна 

вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа.  

МА.2.1.4.  користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.1.1.  одреди вредност сложенијег бројевног израза. 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама. 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.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; 

уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему. 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

решава задатке користећи Питагорину теорему. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза; рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише. 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама.  

 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.1.4.  користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама. 

МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен. 

МА.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза. 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама. 

МА.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена. 

МА.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадратног бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик. 

МНОГОУГАО 

 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује 

основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину 

теорему) 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима. 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

решава задатке користећи Питагорину теорему. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.2.  користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза; рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише. 

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука. 

КРУГ 

 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна 

обим и површину круга датог полупречника) 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука. 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 

минимум или максимум зависне величине 

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности 

узорка са средњом вредношћу)  

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља 

средњу вредност медијаном  

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле  

МА.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим 

представља међузависност величина 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

 

Начин остваривања програма:  

 методе рада:  

- Метода разговора 

- Хеуристичка метода 

- Проблемска метода 

- Метода демонстрације 

- Метода рада са текстом и другим медијима 

- Метода цртања 

 облик рада:  

- Фронтални 
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- Групни са нехомогеним групама 

- Групни са хомогеним групама 

- Индивидуални 

Активности: 

- наставника :  

- планира извођење наставе, 

- осмишљава наставне активности,  

- објашњава наставну материју,  

- коригује рад ученика на часу,  

- процењује могућности ученика,  

- вреднује степен усвојености знања и залагање на часу,  

- мотивише 

- ученика: 

- слуша, 

- посматра, 

- уочава, 

- упоређује, 

- пита,  

- одговара, 

- предлаже, 

- чита,  

- пише,  

- црта,  

- решава проблем,  

- истражује,  

- самопроцењује напредак 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа 

на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 
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и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Корелација са другим предметима:  

Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком и 

рачунарством, српским језиком, музичком културом, биологијом, физиком, хемијом и географијом. 

Литература за (наставнике и ученике):  

- Математика - уџбеник за 7. разред основне школе, Klett, 2020, аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

- Математика - збирка задатака за 7. разред основне школе, Klett, 2020, аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Реални бројеви  4 

2. Питагорина теорема 9 

3. Цели алгебарски изрази 11 

4. Многоугао 6 
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5. Круг 6 

укупно 36 
САДРЖАЈ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

Херонова формула и примене 3 

Многоугао 3 

Правилни многоугао 3 

Полиноми 3 

Полиноми - неједнакости и неједначине 3 

Полиноми - дељивост 3 

Алебарски разломци 3 

Математичке игре 3 

Одабрани логичко - комбинаторини задаци 3 

Разломци на математичким такмичењима 3 

Израда такмичарских задатака из претходних година 6 

укупно 36 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 8. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ:  

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: 

− 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 примене математике у различитим подручјима 

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

− да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења; 

− да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних 

појава; 

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

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

одговорност, смисао за самостални рад; 

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

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

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

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

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

образовању; 

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

на свет и свестраном развитку личности ученика; 

− да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Сличност 6 10 16 

2. Тачка, права и раван 6 6 12 

3. Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 6 12 18 

4. Призма 6 8 14 

5. Пирамида  6 10 16 

6. Линеарна функција 5 7 12 

7. Системи линеарних једначина с две непознате 6 9 15 

8. Ваљак, купа и лопта 6 10 16 

Обнављање градива, иницијални тест и анализа - 4 4 

Четири писмена задатка са исправком - 8 8 

Пројектни задатак  5 5 

УКУПНО 47 89 136 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 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, неједначину и систем 

линеарних 

једначина са две непознате; 

– реши реалне проблеме користећи линеарну једначину, 

неједначину или систем линеарних једначина са две 

непознате; 

– израчуна површину и запремину праве призме и 

четворостране пирамиде (основа правоугаоник), 

Сличност Пропорционалне величине. 

Талесова теорема. 

Сличност троуглова. 

Примене сличности. 

Тачка, права и раван Однос тачке и праве, тачке и равни. 

Односи правих; мимоилазне праве. 

Односи праве и равни, нормала на 

раван, растојање тачке од равни. 

Односи две равни. 

Ортогонална пројекција на раван 

(тачке, дужи и праве). Угао између 

праве и равни. 

Полиедар 

Линеарне једначине и 

неједначине с једном 

непознатом 

Линеарна једначина. 

Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом. 

Линеарна неједначина.  

Решавање линеарних неједначина с 

једном 

непознатом. 



 

924 

 

правилне тростране и шестостране пирамиде; 

– израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте; 

– примени обрасце за површину и запремину тела у 

реалним 

ситуацијама; 

– нацрта и анализира график линеарне функције; 

– учествује у избору истраживачког пројекта и начина 

рада. 

Примена у реалним ситуацијама 

Призма Призма: појам, врсте, елементи. 

Мрежа праве призме. Површина 

праве призме. 

Запремина праве призме. 

Пирамида Пирамида; појам, врсте, елементи. 

Мрежа пирамиде. Површина 

пирамиде. 

Запремина пирамиде 

Линеарна функција 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 

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. 
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Ваљак, купа и лопта 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. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Сличност 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу 

правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на 
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трансверзали 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

Тачка, права и 

раван 
ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

Линеарне 

једначине и 

неједначине с 

једном 

непознатом 

ОСНОВНИ 

НИВО 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном 

члану 

  

СРЕДЊИ НИВО 

MA.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

МА.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке 

Призма и 

пирамида 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 
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обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у 

датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину теорему 

МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и 

запремину када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

МА.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући 

случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна 

својства геометријских објеката 

Линеарна 

функција 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички 

интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности 

и одређује непознати члан пропорције 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.2.4. разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена 

својства 

Системи 

линеарних 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном 

члану 
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једначина с две 

непознате СРЕДЊИ НИВО 
МА.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

МА.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

МА.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке 

Ваљак, купа и 

лопта 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

МА.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе) 

СРЕДЊИ НИВО 

МА.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

МА.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и 

дужину лука 

МА.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући 

случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  
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Начин остваривања програма:  

 методе рада:  

- Метода разговора 

- Хеуристичка метода 

- Проблемска метода 

- Метода демонстрације 

- Метода рада са текстом и другим медијима 

- Метода цртања 

 облик рада:  

- Фронтални 

- Групни са нехомогеним групама 

- Групни са хомогеним групама 

- Индивидуални 

Активности: 

- наставника :  

- планира извођење наставе, 

- осмишљава наставне активности,  

- објашњава наставну материју,  

- коригује рад ученика на часу,  

- процењује могућности ученика,  

- вреднује степен усвојености знања и залагање на часу,  

- мотивише 

- ученика: 
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- слуша, 

- посматра, 

- уочава, 

- упоређује, 

- пита,  

- одговара, 

- предлаже, 

- чита,  

- пише,  

- црта,  

- решава проблем,  

- истражује,  

- самопроцењује напредак 

 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, 

које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа 

на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика 

и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

 

Корелација са другим предметима:  

Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником и технологијом, информатиком и 

рачунарством, српским језиком, музичком културом, биологијом и географијом. 
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Литература за (наставнике и ученике):  

- Математика - уџбеник за 8. разред основне школе, Klett, 2021, аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

- Математика - збирка задатака за 8. разред основне школе, Klett, 2021, аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 
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            ДОПУНСКА НАСТАВА                                                                                              ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 

 

САДРЖАЈ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

Сличност 4 

Тачка, права и раван 4 

Линеарне једначине и неједначине с једном 

непознатом 
4 

Призма 4 

Пирамида 5 

Линеарна функција 4 

Системи линеарних једначина с две 

непознате 
3 

Ваљак, купа и лопта 6 

укупно 34 

САДРЖАЈ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

Многоугао. Круг. Сличност. Тангентни и тетивни 

четвороугао. 
4 

Тачка, права и раван 3 

Линеарне једначине и неједначине и примене. 

Једначине с апсолутним вредностима.  
2 

Линеарне Диофантове једначине.  Нелинеарне 

Диофантове једначине 
2 

Призма. Пирамида.  7 

Линеарна функција 4 

Разломци на математичким такмичењима 2 

Одабрани логичко - комбинаторни задаци 2 

Системи линеарних једначина с две непознате 3 

Ваљак, купа и лопта 5 

укупно 34 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство (5.разред) 

ЦИЉЕВИ: 

 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 креаивности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије 

 Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду 

текста, алгоритамског дијаграма или програма 

 Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 

изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати) 

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

ЗАДАЦИ: 

 Упознавање ученика са предметом изучавања ИР, ИКТ уређајима, појмом хардвера и софтвера. 

 Упознавање са основним појмовима графичког ОС, организацијом података. 

 Упознавање ученика са програмима за обраду текста, слике, презентације и мултимедију. 

 Упознавање ученика са правилима безбедности на Интернету, заштитом личних података и здравља. 

 Упознавање ученика са основама метематичке логике, скуповима и операцијама над скуповима. 

 Упознавање ученика са појмом и значајем алгоритама, основним аритметичким алгоритмима. 

 Упознавање ученика са софтвером за визуелно програмирање, наредбама, блоковима наредби. 

 Оспособљавање ученика за прављење једноставних програма. 
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 Мотивација и подршка ученицима у групном раду на пројектима 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ИКТ 7 7 14 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 2 2 4 

3. РАЧУНАРСТВО 7 7 14 

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2 2 4 

УКУПНО 18 18 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-навeде примену информатике и рачунарства у савременом 

животу; 

-правилно користи ИКТ уређаје; 

-именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја; 

-прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса; 

ИКТ -Предмет изучавања информатике и 

рачунарства 

-ИКТ уређаји, јединство хардвера и 

софтвера 

-Подешавање радног окружења 

-Организација података 
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-прилагоди радно окружење кроз основна подешавања; 

-сачува и организује податке; 

-разликује основне типове датотека; 

-креира дигиталну 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); 

-Рад са сликама 

-Рад са текстом 

-Рад са мултимедијом 

-Рад са презентацијама 

-реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију 

у коришћењу ИКТ уређаја; 

-доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и 

заштиту животне средине; 

-разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног 

понашања на интернету; 

-реагује исправно када дође у контакт са непримереним 

садржајем или са непознатим особама путем интернета; 

-приступа интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој 

уређај; 

-информацијама на интернету приступи критички; 

-спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на 

интернету; 

-разуме значај ауторских права; 

-препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

-Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин 

-Правила безбедног рада на интернету 

-Претраживање интернета, одабир 

резултата и преузимање садржаја 

-Заштита приватности личних података 

-Заштита здравља, ризик зависности од 

технологије и управљање временом 
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својим здрављем; 

-рационално управља временом које проводи у раду са 

технологијом и на интернету; 

-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 -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) 

-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала; 

-у вези са темом, формулацији и представљању резултата и 

закључака одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта; 

-наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка; 

-вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

-Фазе пројектног задатка од израде плана 

до представљања решења 

-Израда пројектног задатка у групи у 

корелацији са другим предметима 

-Представљање резултата пројектног 

задатка 
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активности за које је био задужен; 

-поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника; 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, текстуална, демонстративна (посматрање и анализа урађених примера), решавање проблема (учење 

путем открића), дијалошка (разговор и размена искустава између ученика и наставника) 

 облик рада: индивидуални, фронтални, групни (рад у пару, тимски)  

Активности: 

 наставника: упознати ученике са циљевима и садржајима програма, упознати их са правилима рада и понашањем у 

рачунарском кабинету, упознати их са критеријумима оцењивања, одредити њихово претходно искуство (иницијално стање), 

припремити сажета и jасна упутства за реализациjу задатака уз евентуалну претходну демонстрациjу поступака, редовно 

пратити рад и залагање ученика на часу, водити рачуна о индивидуализованом приступу ученику (упознати специфичности 

начина учења ученика и према њима планирати и прилагођавати наставне активности), подстицати код ученика развој 

мишљења и разумевања, менторска улога наставника, неговање позитивне климе у одељењу (омогућити подстицајну средину за 

рад и учење), охрабрује, помаже, омогућити ученицима да сами изводе закључке, подстицати ученике на учење, радити на 

успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истраjност, самосталност у раду али и 

спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду, инсистирати на практичној примени стечених знања, оцењивањем 

мотивисати ученике за учење, оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика, идентифовати напредак у учењу и 

постигнућима ученика, подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке, повезују знања са 

другим областима и другим предметима, решавају проблеме, практично примењују, оставити простор за ученичку инициjативу 

и креативност, кроз дискусиjу са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегиjе за реализациjу одређених 

активности, развијање креаивности ученика и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и 

комуникационе технологије, оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, 

области или проблема који решавају, развијање алгоритамског начина размишљања ученика, развијање логичког мишљења и 

креаивности, оспособљавање за креирање једноставних програма, развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у 

дигиталном окружењу, развијање критичког мишљења, развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета, 

оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневно 

раду у дигиталном окружењу 
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 ученика:  припрема се за рад на часу, пажљиво и aктивнo слушање, поштује радну атмосферу на часу, поштује договорена 

правила рада, учешће у теоријском и практичном раду, овладавање основним командама, вoђење бeлешки, пoстaвљaње питaњa, 

обављање операција на рачунару, тражи потребна објашњења, посматра, уочава, решава проблеме, дискусија о свакодневним и 

личним искуствима, овладавање важним знањима о сопственој безбедности, учешће у тимском раду, представљање радова, 

договара се у току рада, проналази и отклања грешке, правилно реагује  на указану грешку, сарађују међусобно, проналазе нове 

начине извршавања команди, усвајање знања, практична примена стечених знања, повезује знања са другим областима, ослања 

се на претходно искуство 

Начин примене и праћење исхода: Континуирано (активности ученика), прати се лични напредак ученика, израда вежби на рачунару 

(практични задаци), тестови знања, формативним и сумативним процењивањем. На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: теоријске 

основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу развијања 

поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика, практичан рад у групама или индивидуално, 

индивидуализација је неопходна код конретног задатка за проверу остварености исхода. Подела на групе. Настава се реализује у 

групама (оквирно 15 ученика у групи). Место реализације наставе је кабинет за информатику- дигитална учионица. 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. Вредновање остварености исхода вршити кроз: праћење остварености исхода у стицању знања (40%- 50%), праћење 

развоја вештина при изради практичног рада ученика и активност на часу (30-40%), пројектни задатак (20% -30%). Оквирни број 

часова по темама изражен у %: Рачунарство 50%, ИКТ + Дигитална писменост 50% 

Корелација са другим предметима: техника и технологија (техничка и дигитална писменост), енглески језик (вокабулар), ликовна 

култура (обрада дигиталне слике / цртежа), музичка култура (музичко стваралаштво, снимање звука и видео-записа), грађанско / 

верско васпитање (правила понашања на интернету енг. netiquette), физичко и здравствено васпитање (заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и управљање временом), математика (природни бројеви и дељивост, основни појмови геометрије), остали 

предмети 

Литература за (наставнике и ученике): Информатика и рачунарство за V разред основне школе, Петља (https://www.petlja.org/), Моја 

школа РТС 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство (6.разред) 

ЦИЉЕВИ: 

 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 креаивности 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, средства / опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће консултовати) 

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ИКТ 7 7 14 

1. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 2 2 4 

1. РАЧУНАРСТВО 7 7 14 

1. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2 2 4 
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УКУПНО 18 18 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-правилно користи ИКТ уређаје;  

-креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у 

програму за рад са текстом и програму за рад са мултимедијалним 

презентацијама; 

-креира и обрађује дигиталну слику; 

-самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;  

-уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје; 

-чува и организује податке локално и у облаку; 

-одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу; 

-разликује основне интернет сервисе; 

 

ИКТ -Дигитални уређаји и 

кориснички програми  

-Управљање дигиталним 

документима 

-Рад са сликама 

-Рад са текстом 

-Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже 

видео и аудио садржаје 

 

-примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на 

мрежи; 

-приступа интернету, самостално претражује, проналази и процењује 

информације и преузима их на свој уређај поштујући ауторска права; 

-објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом CC 

(Creative Commons)  лиценцом; 

-објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника; 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

-Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин у 

мрежном окружењу 

-Интернет сервиси 

-Правила безбедног рада на 

интернету 

претраживање интернета, одабир 
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резултата и преузимање 

садржаја 

-заштита приватности личних 

података и ауторских права 

 

- коришћењем текстуалног програмском језика опште намене, формира 

рачунарски програм који за задате нумеричке вредности исписује и / или 

исцртава одговарајући резултат (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; 

РАЧУНАРСТВО -Основе изабраног програмског 

језика 

-Основне аритметичке операције 

-Уграђене функције 

-Ниске (стрингови) 

-Структуре података 

-Гранање 

-Понављање 

-Основни алгоритми 

 

-сарађује 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. 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

-Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 

-Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. 

-Вредновање резултата 

пројектног задатка. 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, текстуална, демонстративна (посматрање и анализа урађених примера), решавање проблема (учење 

путем открића), дијалошка (разговор и размена искустава између ученика и наставника) 

 облик рада: индивидуални, фронтални, групни (рад у пару, тимски)  

Активности: 

 наставника: упознати ученике са циљевима и садржајима програма, упознати их са правилима рада и понашањем у 

рачунарском кабинету, упознати их са критеријумима оцењивања, одредити њихово претходно искуство (иницијално стање), 

припремити сажета и jасна упутства за реализациjу задатака уз евентуалну претходну демонстрациjу поступака, редовно 

пратити рад и залагање ученика на часу, водити рачуна о индивидуализованом приступу ученику (упознати специфичности 

начина учења ученика и према њима планирати и прилагођавати наставне активности), подстицати код ученика развој 

мишљења и разумевања, менторска улога наставника, неговање позитивне климе у одељењу (омогућити подстицајну средину за 

рад и учење), охрабрује, помаже, омогућити ученицима да сами изводе закључке, подстицати ученике на учење, радити на 

успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истраjност, самосталност у раду али и 

спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду, инсистирати на практичној примени стечених знања, оцењивањем 

мотивисати ученике за учење, оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика, идентифовати напредак у учењу и 

постигнућима ученика, подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке, повезују знања са 

другим областима и другим предметима, решавају проблеме, практично примењују, оставити простор за ученичку инициjативу 

и креативност, кроз дискусиjу са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегиjе за реализациjу одређених 

активности, оспособљавање ученика за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије, развијање 

креаивности и функционализација знања ученика, оспособљавање ученика да бира и примени најприкладнију технологију 

зависно од задатка, области у којој примењује или проблему који решава, развијање алгоритамског начина размишљања и 

његове примене у решавању проблема из свакодневног живота, развијање логичког мишљења и креаивности, оспособљавање 

ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

 ученика:  припрема се за рад на часу, пажљиво и aктивнo слушање, поштује радну атмосферу на часу, поштује договорена 

правила рада, учешће у теоријском и практичном раду, овладавање основним командама, вoђење бeлешки, пoстaвљaње питaњa, 

обављање операција на рачунару, тражи потребна објашњења, посматра, уочава, решава проблеме, дискусија о свакодневним и 

личним искуствима, овладавање важним знањима о сопственој безбедности, учешће у тимском раду, представљање радова, 

договара се у току рада, проналази и отклања грешке, правилно реагује  на указану грешку, сарађују међусобно, проналазе нове 

начине извршавања команди, усвајање знања, практична примена стечених знања, повезује знања са другим областима, ослања 
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се на претходно искуство, развијање техника програмирања кроз анализирање примера и самостално решавање базичних 

алгоритамских проблема, одговорна комуникација и сарадња у дигиталном окружењу, свест о опасностима и ризицима при 

коришћењу интернета 

Начин примене и праћење исхода: Континуирано (активности ученика), прати се лични напредак ученика, израда вежби на рачунару 

(практични задаци), тестови знања, формативним и сумативним процењивањем. На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: теоријске 

основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу развијања 

поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика. Практичан рад у групама или индивидуално, 

индивидуализација је неопходна код конретног задатка за проверу остварености исхода. Подела одељења на групе. Настава се 

реализује у групама (оквирно 15 ученика у групи). Место реализације наставе је у кабинету за информатику- дигиталној учионици. 

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. Вредновање остварености исхода вршити кроз праћење остварености исхода у стицању знања (40% - 50%), праћење 

развоја вештина при изради практичног рада ученика и активност на часу (30 - 40%), пројектни задатак (20 - 30%). Оквирни број 

часова по темама изражен у %: Рачунарство 50%, ИКТ + Дигитална писменост 50%. 

Корелација са другим предметима: техника и технологија (техничка и дигитална писменост), енглески језик (вокабулар), ликовна 

култура (обрада дигиталне слике / цртежа), музичка култура (музичко стваралаштво, снимање звука и видео-записа), грађанско / 

верско васпитање (правила понашања на интернету енг. netiquette), физичко и здравствено васпитање (заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и управљање временом), математика (дељивост, основни појмови геометрије), остали предмети 

Литература за (наставнике и ученике): Информатика и рачунарство за VI разред основне школе, Петља (https://www.petlja.org/), 

Моја школа РТС 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство (7.разред) 

ЦИЉЕВИ: 

 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 креаивности 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, средства / опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће консултовати) 

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ИКТ 7 7 14 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 2 2 4 

3. РАЧУНАРСТВО 7 7 14 

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2 2 4 
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УКУПНО 18 18 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста; 

-користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа 

садржаја у програму за обраду текста; 

-објасни принципе  растерске и векторске графике и модела приказа 

боја; 

-креира растерску слику у изабраном програму; 

-креира векторску слику у изабраном програму; 

-користи алате за уређивање и трансформацију слике; 

-креира гиф анимацију; 

-креира видео-запис коришћењем алата за снимање екрана; 

ИКТ -Програм за табеларне прорачуне (на 

рачунару и у облаку)  

-Визуелизација података 

-Обележавање логичке структуре и 

генерисање прегледа садржаја 

текстуалног документа 

-Карактеристике рачунарске графике 

(пиксел, резолуција, RGB и CMYK 

модели приказа боја, растерска и 

векторска графика) 

-Рад у програму за растерску графику 

-Рад у програму за векторску графику 

-Израда гиф анимација 

-Коришћење алата за снимање екрана 

-разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 

-објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

-креира, форматира и шаље електронску пошту; 

-обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

-URL, DNS, IP адреса 

-Хипервеза и хипертекст 

-Електронска пошта, креирање 

налога, слање и пријем поште 
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безбедан начин водећи рачуна о приватности; 

-препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се 

заштити; 

-сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о 

одговарајућим нивоима приступа; 

-подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу или веб 

локацији;  

-Електронска пошта (контакти, 

безбедност, нежељена пошта) 

-Рад на дељеним документима 

(текстуалним документима / 

презентацијама /упитницима...) у 

облаку 

- коришћењем текстуалног програмском језика опште намене, формира 

рачунарске програме који решавају одређене класе проблема уз помоћ 

одговарајућих програмских библиотека и прилагођених могућности 

развојног окружења, при чему сам програм не мора бити алгоритамски 

сложен; 

- користи барем један алат који обухвата програмски језик, програмску 

библиотеку и развојно окружење и да решава једноставне проблеме 

типичне за област примена на коју је оријентисан тај алат; 

-уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика 

исцртава елементе 2Д графике;  

-употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање 

сложенијих облика; 

-планира, опише и имплементира решење једноставног проблема;  

-проналази и отклања грешке у програму; 

РАЧУНАРСТВО -Рад са изабраним текстуалним 

програмским језиком у области 2Д 

графике 

-Основне карактеристике изабране 

графичке библиотеке 

-Методе за исцртавање основних 

геометријских облика 

-Подешавање боја и положаја објеката 

-Примена петљи и случајно 

генерисаних вредности на исцртавање 

геометријских облика 

 

-сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка; 

-креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који комбинују 

текст, слике, линкове, табеле и анимације; 

-креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног 

задатка; 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

-Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења 

-Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим предметима 

-Вредновање резултата пројектног 
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-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; 

задака 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, текстуална, демонстративна (посматрање и анализа урађених примера), решавање проблема (учење 

путем открића), дијалошка (разговор и размена искустава између ученика и наставника) 

 облик рада: индивидуални, фронтални, групни (рад у пару, тимски)  

Активности: 

 наставника: упознати ученике са циљевима и садржајима програма, упознати их са правилима рада и понашањем у 

рачунарском кабинету, упознати их са критеријумима оцењивања, одредити њихово претходно искуство (иницијално стање), 

припремити сажета и jасна упутства за реализациjу задатака уз евентуалну претходну демонстрациjу поступака, редовно 

пратити рад и залагање ученика на часу, водити рачуна о индивидуализованом приступу ученику (упознати специфичности 

начина учења ученика и према њима планирати и прилагођавати наставне активности), подстицати код ученика развој 

мишљења и разумевања, менторска улога наставника, неговање позитивне климе у одељењу (омогућити подстицајну средину за 

рад и учење), охрабрује, помаже, омогућити ученицима да сами изводе закључке, подстицати ученике на учење, радити на 

успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истраjност, самосталност у раду али и 

спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду, инсистирати на практичној примени стечених знања, оцењивањем 

мотивисати ученике за учење, оцењивањем проценити ниво постигнућа ученика, идентифовати напредак у учењу и 

постигнућима ученика, подстицати ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке, повезују знања са 

другим областима и другим предметима, решавају проблеме, практично примењују, оставити простор за ученичку инициjативу 

и креативност, кроз дискусиjу са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегиjе за реализациjу одређених 

активности, oспособљавање ученика да вештинe програмирања примени у пракси и користи стечена знања и вештине у 

проблемским ситуацијама 

 ученика:  припрема се за рад на часу, пажљиво и aктивнo слушање, поштује радну атмосферу на часу, поштује договорена 

правила рада, учешће у теоријском и практичном раду, овладавање основним командама, вoђење бeлешки, пoстaвљaње питaњa, 

обављање операција на рачунару, тражи потребна објашњења, посматра, уочава, решава проблеме, дискусија о свакодневним и 

личним искуствима, овладавање важним знањима о сопственој безбедности, учешће у тимском раду, представљање радова, 

договара се у току рада, проналази и отклања грешке, правилно реагује  на указану грешку, сарађују међусобно, проналазе нове 



 

948 

 

начине извршавања команди, усвајање знања, практична примена стечених знања, повезује знања са другим областима, ослања 

се на претходно искуство 

Начин примене и праћење исхода: Kонтинуирано (активности ученика), прати се лични напредак ученика, израда вежби на рачунару 

(практични задаци), тестови знања, формативним и сумативним процењивањем. На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: теоријске 

основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, стратегија у циљу развијања 

поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика,  практичан рад у групама или индивидуално, 

индивидуализација је неопходна код конретног задатка за проверу остварености исхода. Подела одељења на групе. Настава се 

реализује у групама (оквирно 15 ученика у групи). Место реализације наставе je кабинет за информатику - дигиталнa учионицa. 

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. Ученици спроводе једноставно акционо истраживање и приказују резултате. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода у стицању знања (40% - 50%), праћење развоја вештина при изради практичног рада ученика и активност 

на часу (30 - 40%), пројектни задатак (20-30%). Оквирни број часова по темама: Рачунарство (50% часова), ИКТ + Дигитална 

писменост (50% часова) 

Корелација са другим предметима: техника и технологија (техничка и дигитална писменост), енглески језик (вокабулар), ликовна 

култура (обрада дигиталне слике / цртежа), музичка култура (музичко стваралаштво, снимање звука и видео-записа), грађанско / 

верско васпитање (правила понашања на интернету енг. netiquette), физичко и здравствено васпитање (заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и управљање временом), математика (област рачунарство), остали предмети 

Литература за (наставнике и ученике): Информатика и рачунарство за VII разред основне школе, Петља (https://www.petlja.org/), 

Моја школа РТС 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство (8. разред) 

ЦИЉЕВИ: 

 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 креаивности 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, средства / опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће консултовати) 

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ИКТ 7 7 14 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 2 1 3 

3. РАЧУНАРСТВО 7 7 14 

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2 1 3 
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УКУПНО 18 16 34 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- унесе и мења податке у табели; 

-разликује типове података у ћелијама табеле; 

-сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

-користи формуле за израчунавање статистика; 

-представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

-примени основне функције форматирања табеле, сачува је у 

пдф формату и одштампа; 

-приступи дељеном документу, коментарише и врши измене 

унутар дељеног документа; 

ИКТ -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 

-Груписање података и израчунавање 

статистика по групама 

-Визуелизација података − израда графикона 

-Форматирање табеле (вредности и ћелија) и 

припрема за штампу 

-Рачунарство у облаку − дељене табеле 

(нивои приступа, измене и коментари) 

-користи различите врсте технологије на сигуран, етички, 

одговоран и безбедан начин, водећи рачуна о онлајн идентитету 

и приватности; 

-препознаје непримерени садржај и/или нежељене контакте и 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

-Заштита личних података 

-Права детета у дигиталном добу 

-Отворени подаци 
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штити се од њих; 

-активно учествује у спречавању електронског насиља и 

непримерене употребе ИКТ-а; 

-разуме на које све начине делимо личне податке приликом 

коришћења интернета; 

-разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем 

интернета, поготову личних података деце; 

-разуме везу између ризика на интернету и кршења права; 

-објасни појам „отворени подаци”; 

-успостави везу између 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, ...); 

-изврши анализе које укључују статистике по групама; 

 

РАЧУНАРСТВО -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 (нпр. 

просек сваке колоне, минимум сваке врсте, 

...) 
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-Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...) 

-Груписање података и одређивање 

статистика за сваку групу 

-прикупи податке (на пример, помоћу онлајн упитника), 

једноставно обради у програмима за табеларна израчунавања, а 

затим детаљније анализира из специјализованог програмског 

окружења и програмског језика; 

-сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног 

задатка; 

-сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 

-самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима; 

-креира рачунарске програме који доприносе решавању 

пројектног задатка; 

-поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са 

другима уз помоћ наставника; 

-вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен; 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

-Онлајн упитник (креирање − типови питања, 

дељење − нивои приступа и безбедност) 

-Онлајн упитник (прикупљање и обрада 

података, визуaлизација). 

-Отворени подаци 

-Инфографик 

-Управљање дигиталним уређајима 

(програмирање уређаја) 

-Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења 

-Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима 

-Вредновање резултата пројектног задака 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, текстуална, демонстративна (посматрање и анализа урађених примера), решавање проблема (учење 

путем открића), дијалошка (разговор и размена искустава између ученика и наставника) 

 облик рада: индивидуални, фронтални, групни (рад у пару, тимски)  

Активности: 

 наставника: упознати ученике са циљевима и садржајима програма, упознати их са правилима рада и понашањем у 

рачунарском кабинету, упознати их са критеријумима оцењивања, одредити њихово претходно искуство (иницијално стање), 
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припремити сажета и jасна упутства за реализациjу задатака уз евентуалну претходну демонстрациjу поступака, оспособљавање 

ученика да бира и примени најприкладнију технологију зависно од задатка, области у којој примењује или проблему који 

решава, развијање критичког мишљења, креативности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и 

комуникационе технологије, оспособљавање ученика да користи различите изворе информација и има критички однос према 

њима, да барата информацијама, да одваја битно од небитног, да процењује исправност извора и употреби их на ефикасан 

начин, оспособљавање за рад у пару или тиму, како да са другима истражује, открива и повезује нова знања, користи 

могућности ваншколског учења, негује и развија лична интересовања, и преговара у тиму о њеној реализацији, учествује у 

активностима са другима у оквиру своје тимске улоге, оспособљавање за тумачење и разликовање података и информација кроз 

табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета, 

развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би употребио за даље образовање и професионалну 

оријентацију, развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу, способљавање за одговорну 

примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу, 

oспособљавање ученика да самостално развије идеју за решење проблема, да је представи (текстуално, дијаграмом или 

програмом) и образложи, развијање техника учења кроз решавање проблема и савладавање техника програмирања, 

оспособљавање да самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања 

проблема како би постигао тачност и прецизност решења, редовно пратити рад и залагање ученика на часу, водити рачуна о 

индивидуализованом приступу ученику (упознати специфичности начина учења ученика и према њима планирати и 

прилагођавати наставне активности), подстицати код ученика развој мишљења и разумевања, неговање позитивне климе у 

одељењу (омогућити подстицајну средину за рад и учење), радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су 

поступност, аналитичност, истраjност, самосталност у раду али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду, 

инсистирати на практичној примени стечених знања, оцењивањем мотивисати ученике за учење, оцењивањем проценити ниво 

постигнућа ученика, идентификовати напредак у учењу и постигнућима ученика, кроз дискусиjу са ученицима одабирати 

адекватне алате, концепте и стратегиjе за реализациjу одређених активности 

 ученика:  припрема се за рад на часу, пажљиво и aктивнo слушање, поштује радну атмосферу на часу, поштује договорена 

правила рада, учешће у теоријском и практичном раду, овладавање командама, вoђење бeлешки, пoстaвљaње питaњa, обављање 

операција на рачунару, тражи потребна објашњења, посматра, уочава, решава проблеме, дискусија о свакодневним и личним 

искуствима, овладавање важним знањима о сопственој безбедности, учешће у тимском раду, представљање радова, договара се 

у току рада, проналази и отклања грешке, правилно реагује  на указану грешку, сарађују међусобно, проналазе нове начине 

извршавања команди, усвајање знања, практична примена стечених знања, повезује знања са другим областима, ослања се на 

претходно искуство 

Начин примене и праћење исхода: Континуирано (активности ученика), прати се лични напредак ученика, израда вежби на рачунару 

(практични задаци), тестови знања, формативним и сумативним процењивањем. На почетку теме ученике упознати са циљевима и 



 

954 

 

исходима наставе односно учења, планом рада и начинима оцењивања. Настава се реализује у групама (оквирно 15 ученика у групи). 

Место реализације наставе је кабинет за информатику-дигитална учионица. Пројектни задатак из области програмирања или примене 

ИКТа. Сложеност задатака треба да прати развојне карактеристике узраста и предзнања са којим долазе у осми разред. За примере 

бирати проблеме у којима се симулирају ситуације 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. Вредновање 

остварености исхода вршити кроз: праћење и оцену остварености исхода у стицању знања (40%- 50%), праћење и оцену развоја 

вештина при изради практичног рада ученика и активност на часу (30-40%), пројектни задатак (20-30%) 

Корелација са другим предметима: техника и технологија (техничка и дигитална писменост), енглески језик (вокабулар), ликовна 

култура (обрада дигиталне слике / цртежа), музичка култура (музичко стваралаштво, снимање звука и видео-записа), грађанско / 

верско васпитање (правила понашања на интернету енг. netiquette), физичко и здравствено васпитање (заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и управљање временом), математика (област рачунарство), остали предмети 

Литература за (наставнике и ученике): Информатика и рачунарство за VIII разред основне школе, Петља (https://www.petlja.org/), 

Моја школа РТС 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 5. разред 

Циљ 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, стекене бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузмљиво и иницијативно. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Животно и радно окружење 4 2 6 

2. Саобраћај 8 6 14 

3. Техничка и дигитална писменост 6 10 16 

4. Ресурси и производња 10 10 20 

5. Конструкторско моделовање  0 16 16 

УКУПНО 28 44 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

   

 зна да опише 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 уређаје у животном и радном окружењу 

Животно и радно окружење  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 

 Настава у кабинету и примена 

мера заштите на раду 

 Коришћење техничких апарата и 

ИКТ уређаја у животном и 

радном окружењу 

 
 

 наводи професије у подручју рада саобраћај•  

направи везу између савременог саобраћаја и 

корићења информационих технологија 

 анализира симулирану саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује ризично понашање 

пешака и возача бицикла 

 разликује безбедно од небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

 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 

Саобраћај  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, 
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 показује поштовање према другим учесницима у 

саобраћају 

 одговорно се понаша као путник у возилу 

 користи заштитну опрему за управљање бициклом и 

дечијим возилима  

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 

● исправно користи прибор за техничко цртање 

● самостално црта (паралелне праве, нормале на дату праву, 

цртање углова помоћу лењира и троуглова, геометријске 

слике) 

● самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

● правилно чита технички цртеж 

● преноси податке између ИКТ уређаја  

● преузима одговорност за рад 

● 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 

● представи идеје и планове за акције које предузима 

користећи савремену информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

Техничка и дигитална 

писменост 
 Прибор за техничко цртање 

 Геометријско цртање 

 Формати папира  

 Типови и дебљине линија  

 Елементи котирања 

 Цртање техничког цртежа са 

елементима 

 Пренос података између ИКТ 

уређаја Дигитална обрада слике 

 Креирање документа у програму 

за обраду текста 

 Форматирање текста, уметање 

слике и графике 

 Интернет претрага и приступ 

online ресурсима 
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● зна да наброји и наведе основне разлике извора енергије 

● наводи начине коришћења обновљивих извора енергије 

● наводи начине штедње енергије и зна да објасни разлоге 

штедње енергије 

● наводи разлоге потребе управљања отпадом 

● повезује својства природних материјала са применом 

● објасни технологије прераде и обраде дрвета 

● објасни  производњу папира, текстила и коже 

 уме да објасни алгоритам „од идеје до реализације“ 

 зна да објасни начине обраде дрвета, папира, текстила и 

коже 

 уме да направи редослед радних операција 

 сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и 

дрвета 

 правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега) 

 направи план израде једноставног производа и план 

управљања отпадом 

● самостално израђује једноставан модел 

 направи план израде једноставног производа и план 

управљања отпадом 

 самостално израђује једноставан модел 

Ресурси и производња  Природни ресурси на Земљи: 

енергија и материјали  

 Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита животне 

средине) 

 Врсте, својства и примена 

природних материјала 

 Технологија прераде и обраде 

дрвета 

 Технологија производње папира  

 Текстилна технологија и 

технологија прераде и обраде 

коже  

 Поступци ручне обраде и 

спајања дрвета, папира, текстила 

и коже - сечење/резање, спајање 

(лепљење) и заштита-лакирање 

 Коришћење алата и прибора за 

ручну обраду и спајање 

наведених материјала – маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега 

 Израда модела од папира 

 Израда модела од текстила 

 Израда модела од дрвета 

● самостално проналази информације потребне за израду 

предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе 

● планира активности које доводе до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену трошкова 

Конструкторско моделовање  Проналазак информација 

потребнтх за израду 

предмета/модела  

 План активности и оквирна 

процена трошкова 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује 

идеја, текстуалне, комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода)... 

 облик рада:  Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

Активности: 

 наставника : Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства ученика, реализује и води настани 

процес, помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и 

пружа подршку, подстиче ученике на стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, помаже ученицима да 

превазиђу неочекиване проблеме и ситуације током учења, самостално и заједно са ученицима вреднује процес и резултате 

наставе, вреднује резултате сопственог рада (рефлективни практичар).  

● самостално црта скицу и технички цртеж предмета 

● одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

● мери и обележава предмет/модел 

● ручно израђује једноставан предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, 

поступке и алате 

● активно учествује у раду пара или мале групе у складу 

са улогом и показује поштовање према сарадницима  

● пружи помоћ у раду другим ученицима   

● користи програм за обраду текста за креирање документа 

реализованог решења 

● самостално представља пројектну идеју, поступак израде 

и решење/производ 

● процењује остварен резултат и развија предлог 

унапређења 

 Обрада материјала 

 Састављање делова 

 Облагање површина и 

површинска заштита 

 Креирање документа 

реализованог решења 

 Презентација рада, процена 

остварених резултата и предлог 

унапређења 
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- ученика: Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, аргументовано и са уважавањем се укључује у дискусије и 

износи своја мишљења, планира своје учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, проналази начине за решавање 

проблема, истражује различите изворе знања, повезује нова са ранијим знањима и искуством, учествује у различитим наставним 

и ваннаставним активностима и пројектима. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

а) Усмено одговарање 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује знања, 

укључујући и 

методолошка, у 

сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално 

и на креативан начин 

објашњава и критички 

разматра сложене 

садржинске целине и 

информације; процењује 

вредност теорија, идеја 

и ставова;  

- бира, повезује и 

вреднује различите 

врсте и изворе података;  

- формулише 

претпоставке, проверава 

их и аргументује 

решења, ставове и 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних садржаја 

скоро у потпуности 

- поседује развијену 

способност анализе и 

синтезе садржаја 

- делимични повезује 

усвојено градиво са 

другим сличним 

садржајима 

- примењује садржај, 

углавном. без гршке уз 

давање наставникових 

примера 

- заинтересованост за 

наставне садржаје уз 

активност на часу 

- самостално уочавањеи 

- самостална 

репродукција научених 

садржја уз мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности анализе 

садржаја 

- делимично повезивање 

усвојеног знања са 

сличним садржајем 

- примена садржаја са 

мањим грешкама уз 

давање наставникових 

примера 

- исправљање грешака 

уз наставникову помоћ 

- слабија активност на 

часу 

- коришћење једног 

- присећање делова 

садржаја или основних 

појмова уз помоћ 

наставника 

- делимично памћење и 

репродукција научених 

садржаја, али без 

примера 

-слабија активност на 

часу и у усвајању 

садржаја 

- изостаје повезивање 

садржаја унутар 

предмета 

- чини грешке и 

неуочава их 

-несамосталност у раду, 

тражење и прихваћање 

помоћи и савета 

- неусвојена 

већина садржаја, 

често и до нивоа 

препознавања 

- неусвојеност 

кључних појмова 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, 

вештина и навика 

- ретка спремност 

за исказивање 

знања, умења и 

вештина 

- пасивност и 

незаинтересовано

ст на часу 
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одлуке;  

- решава проблеме који 

имају и више решења, 

вреднује и образлаже 

решења и примењене 

поступке;  

- континуирано показује 

заинтересованост и 

одговорност према 

сопственом процесу 

учења, уважава 

препоруке за 

напредовање и реализује 

их. 

исправљање грешака 

- примена усвојених 

знања и вештина у 

новим ситуацијама уз 

постицај 

-коришћење различитих 

извора знања уз 

постицај 

 

извора знања (уџбеника 

или записа у свесци) 

 

 - недостатак 

интереса за 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 

 

 

б) Тест  се вреднује кроз проценте: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 %       

Врло добар (4) 71-84 %         

Добар (3) 55-70 %        

Довољан (2) 31-55 %        

Недовољан (1) 0-30 %         
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в) Раду тиму 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 

-ученик је посебно 

мотивисан, креативан, 

одговоран у раду, 

поштује друге, редован 

у извршавању обавеза; 

-даје креативне 

примедбе и предлоге; 

- поштује правила рада; 

-у презентовању је јасан, 

тачан и уме да искаже 

суштину; 

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног; 

-зна добро да организује 

и води  рад у групи; 

-има високо развијено 

критичко мишљење. 

 

-мотивисан је и редовно 

извршава задатке; 

-решава проблеме 

користећи научне 

садржаје, 

-поштује правила рада 

-подржава рад групе и 

потстиче их на рад; 

-поуздан, марљив и 

одговоран; 

-презентује тачне 

податке. 

 

-у подели задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује своје 

мишљење; 

-није самосталан, прати 

друге; 

-научено градиво 

примењује погрешно; 

-делимучно поштије 

правила рада. 

 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи почиње да ради 

на интервенцију 

наставника; 

-задатак не завршава и 

има грешака; 

-површан у раду и 

поштовању правила; 

-углавном је пасиван у 

групи. 

 

-незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

-не поштује 

правила 

понашања у 

групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

 

г) Презентација/Презентовање рада 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 
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Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 

 

Презентовање 

САДРЖАЈ 

 

• обухваћени су сви важни делови 

садржаја 

• след излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

• Изражавање је 

а) довољно  гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

• слушаоци са пажњом прате 

презентацију  

• укључују се питањима и 

коментарима 

 

Корелација са другим предметима: Свет око нас, природа и друштво, ликовна култура, математика, српски језик, историја 

Литература за (наставнике и ученике): Мултимедијални садржаји, интернет библиотека, Техника и технологија, уџбеник за 5. разред 

основне школе, Зоран Д. Лапчевић, Едука 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 6. разред 

ЦИЉЕВИ: 

Циљ 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  

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

6. Животно и радно окружење 4 2 6 

7. Саобраћај 4 4 8 

8. Техничка и дигитална писменост 2 16 18 

9. Ресурси и производња 8 12 20 

10. Конструкторско моделовање  0 20 20 

УКУПНО 18 54 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 повеже развој грађевинарства и эначај урбанизма 

у побољшању услова живљењa 

 анализира карактеристике савремене културе 

становања 

 класификује кућне инстaлације на основу њихове 

намене 

 класификује врсте caoбpaћајних објеката према 

намени 

 повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у 

caoбpaћajy 

 повезује коришћење информационих технологија 

у саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе 

 демоистрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону и/или уз помоћ 

рачунареке симулације 

Животно и радно 

окружење 

 Значај и развој грађевинарства. 

 Просторно и урбанистичко 

планирање 

 Култура становања 

 Kyћнe инсталације 

 Саобраћајни системи 

 Прописна инфраструктура - 

безбедност учесника 

 Управљање саобраћајном 

сигнализацијом 

 Правила безбедноr кретања пешака и 

возача бицикла у јавном cao6paћajy 

 класификује врсте caoбpaћајних објеката према 

намени 

 повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у 

caoбpaћajy 

 повезује коришћење информационих технологија 

у саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе 

 демоистрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону и/или уз помоћ 

рачунареке симулације 

Саобраћај 

 Саобраћајни системи 

 Прописна инфраструктура - 

безбедност учесника 

 Управљање саобраћајном 

сигнализацијом 

 Правила безбедноr кретања пешака и 

возача бицикла у јавном cao6paћajy 
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 скицира просторни - скицира просторни изглед 

грађевинског објекта 

 чита и црта грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње грађевинског објекта 

уз примену одговарајућих правила и симбола 

 користи рачунарске апликације за техничко 

цртање, 3D приказ rрађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана уважавајући потребе 

савремене културе становања 

 самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је 

Техничка и дигитална 

писменост 

 Прибор за техничко цртање 

 Геометријско цртање 

 Формати папира  

 Типови и дебљине линија  

 Елементи котирања 

 Фазе у изградњи грађевинског 

објекта, ситуацони план 

 Скица, технички цртеж (ортогонална 

пројекција и перспектива) 

 Котирање и симболи 

 Цртање пресека у грађевинарству 

 Техничко цртање помоћу рачунара 

 Представљање идеја и решења уз 

коришћење дигиталних 

  презентација 

 повезује коришћење грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину 

 повезује алате и машине са врстама грађевинских 

радова 

 описује занимања у области грађевинарства  

 реализује активност која указује на важност 

рециклаже 

 повезује алате и машине са врстама 

пољопривредних радова 

 повезује гране пољопривреде са одређеном 

врстом производње хране 

 реализује активност која указује на важност 

рециклажеобразложи на примеру коришћење 

обновљивих извора енергије и начине њиховоr 

претварања у корисне облике енергије 

 образложи на примеру коришћење обновљивих 

Ресурси и производња 

 Подела, врсте и карактеристике 

грађевинских материјала 

 Техничка средства у грађевинарству 

 Организација рада у грађевинарству 

Рециклажа материјала у 

грађевинарству и заштита животне 

средине 

 Техничка средства у пољопривреди                                                                         

 Организација рада у пољопривреди. 

 Рециклажа материјала у 

пољопривреди заштита животне 

средине 

 Обновљиви извори енергије 

 Мере за рационaлно и безбедно 

коришћење топлотне енергије 

 Моделовање машина и уређаја у 



 

967 

 

извора енергије и начине њиховоr претварања у 

корисне облике енергије 

 правилно и безбедно користи уређаје за 

загревање и климатизацију простора 

  повезује значај извођења топлотне изолације са 

уштедом енергије 

 Проналази идеје користећи ИКТ уређаје, црта 

скицу 

  Одабира материјал, алат и прибор 

 Одабира материјал, алат и прибор 

 Израђује модел/макету 

 Примењује мере заштите а раду 

  Презентује рад  

грађевинарству, пољопривреди или 

модела који користи обновљиве 

изворе енергије 

 

 самостално/ тимски врши избор макете -модела 

грађевинског објекта и образлажи избор 

 самостално проналази информације о условима, 

потребама и начину реализације макете - модела 

користећи ИКТ 

 креира планску документацију (листу материјала, 

редослед операција, процену трошкова) 

користећи програм за обраду текста 

 припрема и организује радно окружење 

одређујући oдговарајуће алате, машине и опрему 

у складу са захтевима посла и материјалом који 

се обрађује 

 израђује макету /модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина 

примењујући и процедуре у складу са 

принципима безбедности на раду 

 учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад других и 

Конструкторско 

моделовање 

 Израда техничке документације 

 Израда макете/ модела у 

грађевинарству, пољопривреди или 

модела који користи обновљиве 

изворе енергије 

 Представљање идеје, поступка 

израде и решења производа 

 Одређивање тржишне вредности 

производа укључујући и оквирну 

процену трошкова 

 Представљање производа и креирање 

дигиталие презентације 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује 

идеја, текстуалне, комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода)... 

 облик рада:  Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

Активности: 

 наставника : Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства ученика, реализује и води настани 

процес, помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и 

пружа подршку, подстиче ученике на стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, помаже ученицима да 

превазиђу неочекиване проблеме и ситуације током учења, самостално и заједно са ученицима вреднује процес и резултате 

наставе, вреднује резултате сопственог рада (рефлективни практичар).  

 

- ученика: Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, аргументовано и са уважавањем се укључује у дискусије и 

износи своја мишљења, планира своје учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, проналази начине за решавање 

проблема, истражује различите изворе знања, повезује нова са ранијим знањима и искуством, учествује у различитим наставним 

и ваннаставним активностима и пројектима. 

 

 

 

 

предлаже унапређења постојеће макете/ модела 

 одреди реалну вредност израђене макете/модела 

укључујући u оквирну процену трошкова 

 учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређења постојеће макете/ модела 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

а) Усмено одговарање 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује знања, 

укључујући и 

методолошка, у 

сложеним и 

непознатим 

ситуацијама; 

самостално и на 

креативан начин 

објашњава и критички 

разматра сложене 

садржинске целине и 

информације; 

процењује вредност 

теорија, идеја и 

ставова;  

- бира, повезује и 

вреднује различите 

врсте и изворе 

података;  

- формулише 

претпоставке, 

проверава их и 

аргументује решења, 

ставове и одлуке;  

- решава проблеме који 

имају и више решења, 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних садржаја 

скоро у потпуности 

- поседује развијену 

способност анализе и 

синтезе садржаја 

- делимични повезује 

усвојено градиво са 

другим сличним 

садржајима 

- примењује садржај, 

углавном. без гршке уз 

давање наставникових 

примера 

- заинтересованост за 

наставне садржаје уз 

активност на часу 

- самостално уочавањеи 

исправљање грешака 

- примена усвојених 

знања и вештина у 

новим ситуацијама уз 

постицај 

- самостална 

репродукција научених 

садржја уз мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности анализе 

садржаја 

- делимично повезивање 

усвојеног знања са 

сличним садржајем 

- примена садржаја са 

мањим грешкама уз 

давање наставникових 

примера 

- исправљање грешака 

уз наставникову помоћ 

- слабија активност на 

часу 

- коришћење једног 

извора знања (уџбеника 

или записа у свесци) 

 

- присећање делова 

садржаја или основних 

појмова уз помоћ 

наставника 

- делимично памћење и 

репродукција научених 

садржаја, али без 

примера 

-слабија активност на 

часу и у усвајању 

садржаја 

- изостаје повезивање 

садржаја унутар 

предмета 

- чини грешке и 

неуочава их 

-несамосталност у раду, 

тражење и прихваћање 

помоћи и савета 

 

- неусвојена 

већина садржаја, 

често и до нивоа 

препознавања 

- неусвојеност 

кључних појмова 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, 

вештина и навика 

- ретка спремност 

за исказивање 

знања, умења и 

вештина 

- пасивност и 

незаинтересовано

ст на часу 

- недостатак 

интереса за 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 
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вреднује и образлаже 

решења и примењене 

поступке;  

- континуирано 

показује 

заинтересованост и 

одговорност према 

сопственом процесу 

учења, уважава 

препоруке за 

напредовање и 

реализује их. 

-коришћење различитих 

извора знања уз 

постицај 

 

 

 

б) Тест се вреднује кроз проценте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 %       

Врло добар (4) 71-84 %         

Добар (3) 55-70 %        

Довољан (2) 31-55 %        

Недовољан (1) 0-30 %         
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в) Раду тиму 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 

-ученик је посебно 

мотивисан, креативан, 

одговоран у раду, 

поштује друге, редован 

у извршавању обавеза; 

-даје креативне 

примедбе и предлоге; 

- поштује правила рада; 

-у презентовању је јасан, 

тачан и уме да искаже 

суштину; 

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног; 

-зна добро да организује 

и води  рад у групи; 

-има високо развијено 

критичко мишљење. 

 

-мотивисан је и редовно 

извршава задатке; 

-решава проблеме 

користећи научне 

садржаје, 

-поштује правила рада 

-подржава рад групе и 

потстиче их на рад; 

-поуздан, марљив и 

одговоран; 

-презентује тачне 

податке. 

 

-у подели задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује своје 

мишљење; 

-није самосталан, прати 

друге; 

-научено градиво 

примењује погрешно; 

-делимучно поштије 

правила рада. 

 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи почиње да ради 

на интервенцију 

наставника; 

-задатак не завршава и 

има грешака; 

-површан у раду и 

поштовању правила; 

-углавном је пасиван у 

групи. 

 

-незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

-не поштује 

правила 

понашања у 

групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

г) Презентација/Презентовање рада 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 
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Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 

 

 

Презентовање 

САДРЖАЈ 

 

• Обухваћени су сви важни делови 

садржаја 

• след излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

• Изражавање је 

а) довољно  гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

• слушаоци са пажњом прате 

презентацију  

• укључују се питањима и 

коментарима 

 

Корелација са другим предметима: Ликовна култура, математика, српски језик, историја, физика, географија, српски језик и 

књижевност, информарика и рачунарство 

Литература за (наставнике и ученике): Мултимедијални садржаји, интернет библиотека, Техника и технологија, уџбеник за 6. разред 

основне школе, Зоран Д. Лапчевић, Едука 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 7. разред 

Циљ 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  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Животно и радно окружење 6 0 6 

2. Саобраћај 4 2 6 

3. Техничка и дигитална писменост 7 11 18 

4. Ресурси и производња 15 5 20 

5. Конструкторско моделовање  2 20 22 

УКУПНО 18 54 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 повезује развој машина и њихов 

допринос подизању квалитета живота и 

Животно и радно 

окружење 
 Појам, улога и развој машина и 

механизама 
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радa 

 истражи могућности смањења трошкова 

енергије у домаћинству 

 повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби техничких 

средстава 

 анализира дa ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу 

са очувањем животне средине 

 повеже занимања у области производних 

техника и технологија са сопственим 

интересовањем 

 Потрошња енергије у домаћинству и 

могућности уштеде. 

 Утицај дизајна и правилне употребе 

техничких средстава наздравље људи 

 Зависност очувања животне средине од 

технологије. 

 Професије (занимања) у области 

машинства 

 самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи 

ортогонално и просторно приказивање 

 користи CAD технологију за креирање 

техничке документације 

 објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја 

 образложи предности употребе 3D 

штампе у изради тродимензионаних 

модела и макета; 

  управља моделима користећи рачунар 

 образложи предности употребе 3D 

штампе у изради тродимензионаних 

модела и макета; 

Саобраћај 

 Машине спољашњег и унутрашњег 

транспорта 

 Подсистеми код возила друмског 

саобраћаја (погонски, преносни, 

управљачки, кочиони) 

 Исправан бицикл/мопед као битан 

предуслов безбедног учешћау саобраћају 

 Специфичности техничких цртежа у 

машинству 

 Ортогонално и просторно приказивање 

предмета 

 Ортогонално и просторно приказивање 

предмета 

 Ортогонално и просторно приказивање 
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  управља моделима користећи рачунар предмета 

 Коришћење функција и алата програма за 

CAD 

 Основне компоненте ИКТ уређаја 

 Употреба 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета. 

 Управљање моделима коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса 

 Управљање моделима коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса 

 скицира просторни - скицира просторни 

изглед грађевинског објекта 

 чита и црта грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње грађевинског 

објекта уз примену одговарајућих 

правила и симбола 

 користи рачунарске апликације за 

техничко цртање, 3D приказ 

rрађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући потребе 

савремене културе становања 

 самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

 Специфичности техничких цртежа у 

машинству 

 Ортогонално и просторно приказивање 

предмета 

 Коришћење функција и алата програма за 

CAD 

 Основне компоненте ИКТ уређаја 

Употреба 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета. 

 Управљање моделима коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса 

 Управљање моделима коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса 
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 Аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи 

 идентификује материјале који се користе у 

машинству и на основу њих ових 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 

 образлаже значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и предности 

роботизације производних процеса 

 објашњава основе конструкције робота 

 класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом 

Ресурси и 

производња 

 Подела, врсте и карактеристике 

грађевинских материјала 

 Техничка средства у грађевинарству 

 Организација рада у грађевинарству 

Рециклажа материјала у грађевинарству и 

заштита животне средине 

 Техничка средства у пољопривреди                                                                         

 Организација рада у пољопривреди. 

 Рециклажа материјала у пољопривреди 

заштита животне средине 

 Обновљиви извори енергије 

 Мере за рационaлно и безбедно 

коришћење топлотне енергије 

 Моделовање машина и уређаја у 

грађевинарству, пољопривреди или модела 

који користи обновљиве изворе енергије 

 самостално/тимски истражи и реши 

задати проблем у оквиру пројекта 

  изради производ у складу са 

принципима безбедности на раду тимски 

представи идеју поступак израде и 

производа 

 процењујесвојрад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, 

педантност и сл.) 

Конструкторско 

моделовање 

 Проналажењеинформација, стварањеидеје 

и дефинисањезадатка. 

 Самосталан/тимскираднапројекту. 

 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 
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 врши e-коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 

унапређења продаје 

 креира рекламу за израђен производ 

 

 Представљање идеје, поступака израде и 

производа. 

 Процена сопственог рада и рада других на 

основу постављених критеријума 

 Употреба електронске коресподенције са 

циљем унапређења производа 

 Одређивање оквирне цене трошкова и 

вредност израђеног модела 

 Креирање рекламе за израђен производ 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује 

идеја, текстуалне, комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода). 

 облик рада:  Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

Активности: 

 наставника : Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства ученика, реализује и води настани 

процес, помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и 

пружа подршку, подстиче ученике на стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, помаже ученицима да 

превазиђу неочекиване проблеме и ситуације током учења, самостално и заједно са ученицима вреднује процес и резултате 

наставе, вреднује резултате сопственог рада (рефлективни практичар).  

 ученика: Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, аргументовано и са уважавањем се укључује у дискусије и 

износи своја мишљења, планира своје учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, проналази начине за решавање 

проблема, истражује различите изворе знања, повезује нова са ранијим знањима и искуством, учествује у различитим наставним 

и ваннаставним активностима и пројектима. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

а) Усмено одговарање 
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Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује знања, 

укључујући и 

методолошка, у 

сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално 

и на креативан начин 

објашњава и критички 

разматра сложене 

садржинске целине и 

информације; процењује 

вредност теорија, идеја 

и ставова;  

- бира, повезује и 

вреднује различите 

врсте и изворе података;  

- формулише 

претпоставке, проверава 

их и аргументује 

решења, ставове и 

одлуке;  

- решава проблеме који 

имају и више решења, 

вреднује и образлаже 

решења и примењене 

поступке;  

- континуирано показује 

заинтересованост и 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних садржаја 

скоро у потпуности 

- поседује развијену 

способност анализе и 

синтезе садржаја 

- делимични повезује 

усвојено градиво са 

другим сличним 

садржајима 

- примењује садржај, 

углавном. без гршке уз 

давање наставникових 

примера 

- заинтересованост за 

наставне садржаје уз 

активност на часу 

- самостално уочавањеи 

исправљање грешака 

- примена усвојених 

знања и вештина у 

новим ситуацијама уз 

постицај 

-коришћење различитих 

извора знања уз 

- самостална 

репродукција научених 

садржја уз мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности анализе 

садржаја 

- делимично повезивање 

усвојеног знања са 

сличним садржајем 

- примена садржаја са 

мањим грешкама уз 

давање наставникових 

примера 

- исправљање грешака 

уз наставникову помоћ 

- слабија активност на 

часу 

- коришћење једног 

извора знања (уџбеника 

или записа у свесци) 

 

- присећање делова 

садржаја или основних 

појмова уз помоћ 

наставника 

- делимично памћење и 

репродукција научених 

садржаја, али без 

примера 

-слабија активност на 

часу и у усвајању 

садржаја 

- изостаје повезивање 

садржаја унутар 

предмета 

- чини грешке и 

неуочава их 

-несамосталност у раду, 

тражење и прихваћање 

помоћи и савета 

 

- неусвојена 

већина садржаја, 

често и до нивоа 

препознавања 

- неусвојеност 

кључних појмова 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, 

вештина и навика 

- ретка спремност 

за исказивање 

знања, умења и 

вештина 

- пасивност и 

незаинтересовано

ст на часу 

- недостатак 

интереса за 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 
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одговорност према 

сопственом процесу 

учења, уважава 

препоруке за 

напредовање и реализује 

их. 

постицај 

 

 

 

 

б) Тест се вреднује кроз проценте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 %       

Врло добар (4) 71-84 %         

Добар (3) 55-70 %        

Довољан (2) 31-55 %        

Недовољан (1) 0-30 %         
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в) Раду тиму 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 

-uченик је посебно 

мотивисан, креативан, 

одговоран у раду, 

поштује друге, редован 

у извршавању обавеза; 

-даје креативне 

примедбе и предлоге; 

- поштује правила рада; 

-у презентовању је јасан, 

тачан и уме да искаже 

суштину; 

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног; 

-зна добро да организује 

и води  рад у групи; 

-има високо развијено 

критичко мишљење. 

 

-мотивисан је и редовно 

извршава задатке; 

-решава проблеме 

користећи научне 

садржаје, 

-поштује правила рада 

-подржава рад групе и 

потстиче их на рад; 

-поуздан, марљив и 

одговоран; 

-презентује тачне 

податке. 

 

-у подели задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује своје 

мишљење; 

-није самосталан, прати 

друге; 

-научено градиво 

примењује погрешно; 

-делимучно поштије 

правила рада. 

 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи почиње да ради 

на интервенцију 

наставника; 

-задатак не завршава и 

има грешака; 

-површан у раду и 

поштовању правила; 

-углавном је пасиван у 

групи. 

 

-незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

-не поштује 

правила 

понашања у 

групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 
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г) Презентација/Презентовање рада 

Презентација (електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 

 

Презентовање 

САДРЖАЈ 

 

• Обухваћени су сви важни делови 

садржаја 

• след излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

• Изражавање је 

а) довољно  гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

• слушаоци са пажњом прате 

презентацију  

• укључују се питањима и 

коментарима 

 

Корелација са другим предметима: Ликовна култура, математика, српски језик, историја, физика, географија, српски језик и 

књижевност, информарика и рачунарство, хемија 
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Литература за (наставнике и ученике): Мултимедијални садржаји, интернет библиотека, Техника и технологија, уџбеник за 7. разред 

основне школе, Ненад стаменовић, Алекса Вучићевић, Kllet 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 8. разред 

ЦИЉЕВИ: 

Циљ 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, стекене бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузмљиво и иницијативно. 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Животно и радно окружење 
4 2 6 

2. Саобраћај 
3 3 6 

3. Техничка и дигитална писменост 
3 15 18 

4. Ресурси и производња 
9 11 20 

5. Конструкторско моделовање  
2 16 18 

УКУПНО 21 47 68 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 процењује значај електротехнике, рачунарства и 

мехатронике у животном и радном окружењу 

 образлаже важност енергетске ефикасности 

електричних уређаја у домаћинству 

 анализира опасности од неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и познаје поступке 

пружања прве помоћи; 

 повезује професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике са сопственим 
интересовањима; 

Животно и радно 

окружење 

 Увод у електротехнику, рачунарство и 

мехатронику. 

 Примена електричних апарата и 

уређаја у домаћинству и штедња 

енергије 

 Електрична инсталација – опасност и 

мере заштите. 

 Професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике 

 

 упоређује карактеристике електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са  конвенционалним; 

 разуме значај електричних и електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

 користи доступне телекомуникационе уређаје и 

сервисе 
Саобраћај 

 

 Саобраћајна средства на електрични 

погон и хибридна возила 

 Електрични и електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. 

 Електрични и електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. 

 класификује компоненте ИКТ уређаја према намени; 

 црта електричне шеме правилно користећи симболе; 

 користи софтвере за симулацију рада електричних 

кола; 

 процени значај управљања процесима и уређајима 

Техничка и 

дигитална писменост 

 Основне компоненте ИКТ уређаја. 

 Основни симболи у електротехници. 

 Рачунарски софтвери за симулацију 

рада електричних кола. 

 Управљање процесима и стварима на 
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помоћу ИКТ; 

 састави електромеханички модел и управља њиме 

помоћу интерфејса; 

даљину помоћу ИКТ. 

 Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 

 објасни систем производње, трансформације и преноса 

електричне енергије; 

 анализира значај коришћења обновљивих извора 

електричне енергије; 

 разликује елементе кућне електричне инсталације; 

 разликује елементе кућне електричне инсталације;  

 повезује електрично 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; 

Ресурси и производња 

 Електроенергетски систем. 

Производња, трансформација и 
пренос електричне енергије. 

 Обновљиви извори електричне 

енергије. 

 Електроинсталациони материјал и 

прибор. 

 Кућне електричне инсталације. 

 Састављање електричних кола уз 

коришшћење фазног испитивача и 

мултиметра. 

 Електричне машине. 

 Електротехнички апарати и уређаји у 

домаћинству. 

 Основни електронике 

 Рециклажа електронских компоненти. 

 самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат; 

 креира документацију, развије и представи бизнис 

план производа; 

 састави производ према осмишљеном решењу; 

састави и управља једноставним школским роботом 
или мехатроничким моделом; 

 представи решење готовог производа/модела;  

процењује свој рад и рад других и предлаже 

унапређење реализованог пројекта. 

Конструкторско 

моделовање 

 Проналажење информација, стварање 

идеје и план реализације пројектног 

задатка 

 Рад на пројекту: Израда техничке 

документације. 

 Рад на пројекту: израда 

производа/модела; управљање 

моделом; 

 Рад на пројекту: представљање 
производа/модела. 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, практичан  рад, истраживачки  рад  ученика, , текстуалне, 

комбиновани  рад (истовремено коришћење различитих метода)... 

 облик рада:  Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

Активности: 

наставника Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства ученика, реализује и води настани процес, 

помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и пружа подршку, 

подстиче ученике на стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски  рад, помаже ученицима да превазиђу неочекиване 

проблеме и ситуације током учења, самостално и заједно са ученицима вреднује процес и резултате наставе, вреднује резултате 

сопственог рада (рефлективни практичар)... 

 
ученика: Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, аргументовано и са уважавањем се укључује у дискусије и износи 

своја мишљења, планира своје учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, проналази начине за решавање проблема, 

истражује различите изворе знања, повезује нова са ранијим знањима и искуством, учествује у различитим наставним и ваннаставним 

активностима и пројектима... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

а) Усмено одговарање 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује знања, 

укључујући и 

методолошка, у 

сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално 

и на креативан начин 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних садржаја 

скоро у потпуности 

- поседује развијену 

способност анализе и 

- самостална 

репродукција научених 

садржја уз мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности анализе 

- присећање делова 

садржаја или основних 

појмова уз помоћ 

наставника 

- делимично памћење и 

репродукција научених 

- неусвојена 

већина садржаја, 

често и до нивоа 

препознавања 

- неусвојеност 

кључних појмова 
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објашњава и критички 

разматра сложене 

садржинске целине и 

информације; процењује 

вредност теорија, идеја 

и ставова;  

- бира, повезује и 

вреднује различите 

врсте и изворе података;  

- формулише 

претпоставке, проверава 

их и аргументује 

решења, ставове и 

одлуке;  

- решава проблеме који 

имају и више решења, 

вреднује и образлаже 

решења и примењене 

поступке;  

- континуирано показује 

заинтересованост и 

одговорност према 

сопственом процесу 

учења, уважава 

препоруке за 

напредовање и реализује 

их. 

синтезе садржаја 

- делимични повезује 

усвојено градиво са 

другим сличним 

садржајима 

- примењује садржај, 

углавном. без гршке уз 

давање наставникових 

примера 

- заинтересованост за 

наставне садржаје уз 

активност на часу 

- самостално уочавањеи 

исправљање грешака 

- примена усвојених 

знања и вештина у 

новим ситуацијама уз 

постицај 

-коришћење различитих 

извора знања уз 

постицај 

 

садржаја 

- делимично повезивање 

усвојеног знања са 

сличним садржајем 

- примена садржаја са 

мањим грешкама уз 

давање наставникових 

примера 

- исправљање грешака 

уз наставникову помоћ 

- слабија активност на 

часу 

- коришћење једног 

извора знања (уџбеника 

или записа у свесци) 

 

садржаја, али без 

примера 

-слабија активност на 

часу и у усвајању 

садржаја 

- изостаје повезивање 

садржаја унутар 

предмета 

- чини грешке и 

неуочава их 

-несамосталност у раду, 

тражење и прихваћање 

помоћи и савета 

 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, 

вештина и навика 

- ретка спремност 

за исказивање 

знања, умења и 

вештина 

- пасивност и 

незаинтересовано

ст на часу 

- недостатак 

интереса за 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 
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б) Тест  се вреднује кроз проценте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 %       

Врло добар (4) 71-84 %         

Добар (3) 55-70 %        

Довољан (2) 31-55 %        

Недовољан (1) 0-30 %         
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в) Раду тиму 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

-ученик је посебно 

мотивисан, креативан, 

одговоран у раду, 

поштује друге, 

редован у извршавању 

обавеза; 

-даје креативне 

примедбе и предлоге; 

- поштује правила 

рада; 

-у презентовању је 

јасан, тачан и уме да 

искаже суштину; 

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног; 

-зна добро да 

организује и води  рад 

у групи; 

-има високо развијено 

-мотивисан је и редовно 

извршава задатке; 

-решава проблеме 

користећи научне 

садржаје, 

-поштује правила рада 

-подржава рад групе и 

потстиче их на рад; 

-поуздан, марљив и 

одговоран; 

-презентује тачне 

податке. 

-у подели задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује своје 

мишљење; 

-није самосталан, прати 

друге; 

-научено градиво 

примењује погрешно; 

-делимучно поштије 

правила рада. 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи почиње да ради 

на интервенцију 

наставника; 

-задатак не завршава и 

има грешака; 

-површан у раду и 

поштовању правила; 

-углавном је пасиван у 

групи. 

-незаинтересован 

за рад, омета друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на рада; 

-не поштује 

правила понашања 

у групи; 

-тражи пуну пажњу 

и индивидуалан 

приступ. 
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критичко мишљење. 

 

г) Презентација/Презентовање рада 
 

Презентација (електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације 

5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 
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Презентовање 

САДРЖАЈ 

 

• Обухваћени су сви важни делови 

садржаја 

• след излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

• Изражавање је 

а) довољно  гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

• слушаоци са пажњом прате 

презентацију  

• укључују се питањима и 

коментарима 

 

Корелација са другим предметима: Ликовна култура, математика, српски језик, историја, физика, географија, српски језик и 

књижевност, информарика и рачунарство 

Литература за (наставнике и ученике): Мултимедијални садржаји, интернет библиотека, Техника и технологија, уџбеник за 8. разред 

основне школе, Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, KLET. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (5.РАЗРЕД) 

Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

ЗАДАЦИ:  

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

- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање;   

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 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.  

Оперативни задаци:  

- развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и координације;   

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;   

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);   

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;  - естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности;   

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.   
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

ФИЗВ ОФА Укупно 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ    

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ (АТЛЕТИКА, СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА, МАЛИ ФУДБАЛ, 
ПЛЕС И РИТМИКА 

   

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 
   

УКУПНО 72 54 126 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

примени комплексе простих и општеприпремних вежби 
одговарајућег обима и интензитета у самосталном вежбању;  

сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима 
за свој узраст;  

примени достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу; примени атлетске 
дисциплине у складу са правилима;  

развија своје моторичке способности применом вежбања из 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји:  

Вежбе за развој снаге.  

Вежбе за развој гипкости.  

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости.  

Вежбе за развој брзине.  

Вежбе за развој координације.  

Примена националне батерије тестова 
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атлетике; за праћење физичког развоја и 

моторичких способности. 

одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације 
тела;  

примени вежбања из гимнастике за развој моторичких 

способности;  изведе елементе рукометне технике;  примени 
основна правила рукомета; користи елементе технике у игри;  

примени основне тактичке елементе спротских игара;  

учествује на такмичењима између одељења; изводи елементе 

фудбалске технике; користи елементе технике у игри 
примењује основна правила фудбалске игре учествује у 

унутародељењским такмичењима примењује основне 

елементе тактике у одбрани и нападу  

изведе кретања у различитом ритму; игра народно коло;  

изведе основне кораке плеса из народне традиције других 

култура;  изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

вреднује утицај примењених вежби на организам; процени 
ниво сопствене дневне физичке активности; користи 

различите вежбе за побољшање својих физичких 

способности;   процени последице недовољне физичке 
активности; примени мере безбедности у вежбању  у школи и 

ван ње;  

одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима; примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама;  

примерено се понаша као учесник или посматрач на 

такмичењима;  

решава конфликте на друштвено прихватљив начин; пронађе 

и користи различите изворе информација за упознавање са 

разноврсним облицима физичких и спортско-рекративних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ  

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика  

Обавезни садржаји:  

Техника истрајног трчања   

Истрајно трчање – припрема за крос 
Техника спринтерског трчања   

Техника високог и ниског старта   

Скок увис (прекорачна техника)   

Бацање лоптице (до 200 g) 

Проширени садржаји  

Техника штафетног трчања  

Скок удаљ   

Бацања кугле 2 kg   

Бацање „вортекс-а”   

Тробој 

 

                          Спортска 

гимнастика 

Обавезни садржаји: Вежбе на тлу   

Прескоци и скокови   

Вежбе у упору   

Вежбе у вису   

Ниска греда   

Гимнастички полигон  



 

995 

 

активности 

 

 

 

 

 

 

прихвати победу и пораз;   

уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 
примени усвојене моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама;  

повеже значај вежбања за одређене професије; вреднује 

лепоту покрета у физичком вежбању и спорту;  

подстиче породицу на редовно вежбање; повеже врсте вежби, 

игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље;  

коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са 
својим потребама;  користи здраве намирнице у исхрани; 

разликује корисне и штетне додатке исхрани;  примењује 

здравствено-хигијенске мере у вежбању;  правилно реагује и 

пружи основну прву помоћ приликом повреда;  

 

 

 

 

 

 

 

  

Проширени садржаји:  

Вежбе на тлу (напредне варијанте) 
Висока греда   

Прескок   

Вежбе у упору (сложенији састав)   

Вежбе у вису (сложенији састав) 

 

Основе тимских и спортских игара  

Обавезни садржаји:  

Рукомет/минирукомет:   

Основни елементи технике и правила;  

вођење лопте,   

хватањa и додавањa лопте,  – 

шутирања на гол, 

 

финтирање,   

принципи индивидуалне одбране   

основна правила 

рукомета/минирукомета   

Спортски полигон   

Препоручени садржаји   

Напредни елементи технике, тактике 
и правила игре:   

хватања котрљајућих лопти,   
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чува животну средину током вежбања;  

препозна последице конзумирања дувана, алкохола и 

штетних енергетских напитака;  

води рачуна о репродуктивним огранима приликом вежбања 

дриблинг,   

шутирања на гол,   

финтирање,   

основни принципи колективне 

одбране 

 

                            Мали фудбал 

 

Вођење и контрола лопте  

Примање лопте и додавање лопте 

различитим деловима стопала - 

Шутирање на гол  

Вежбе са два и три играча  

Основне игре у нападу и одбрани 

 

Плес и ритимика  

Обавезни садржај:  

Покрети уз ритам и уз музичку 

пратњу Ритмичка вежба без 

реквизита  Скокови кроз вијачу   

Народно коло „Моравац”   

Народно коло из краја у којем се 

школа налази   

Основни кораци друштвених плесова  

Препоручени садржаји   

Вежбе са обручем   
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Вежбе са лоптом  

Сложенији скокови кроз вијачу 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

              Физичко вежбање и спорт 

Циљ и сврха вежбања у физичком и 

здравственом васпитању Основна 

правила Рукомета/минирукомета и 
Малог фудбала Понашање према 

осталим субјектима у игри (према 

судији, играчима супротне и 
сопствене екипе) Чување и 

одржавање материјалних добара која 

се користе у физичком и 
здравственом васпитању Уредно 

постављање и склањање справа и 

реквизита неопходних за вежбање 
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Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком 

васпитању и спорту „Ферплеј” 
(навијање, победа,) 

 

пораз решавање конфликтних 
ситуација) Писани и електронски 

извори информација из области 

физичког васпитања и спорта Значај 
развоја физичких способности за 

сналажење у ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 
(правилно обликовање тела) 

Планирање дневних активности. 

 

 

                Здравствено васпитање 

Физичка активност, вежбање и 

здравље Основни принципи вежбања 
и врсте физичке активности  

Одржавање личне опреме за вежбање 

и поштовање здравственохигијенских 
мера пре и после вежбања  Лична и 

колективна хигијена пре и после 

вежбања  Утицај правилне исхране на 
здравље и развој људи  

Исхрана пре и после вежбања   

Прва помоћ: – значај прве помоћи, – 

врсте повреда.  Вежбање и играње на 
чистом ваздуху – чување околине 
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приликом вежбања 

Планом и програмом предвиђено је иницијално мерење моторичких способности ученика, мерења се спроводе на почетку и на крају 

сваке школске године. Тестирање се спроводи батеријом тестова одобреном од стране министарства спорта. Добијени резултати се 

касније обрађују и помно прати напредак ученика током основног образовања.  

Законом је предвиђено да уколико је ученик ослобођен од практичног дела физичког и здравственог васпитања (на основу препоруке 

лекара), биће оцењен на основу познавања теоријског дела физичког и здравственог васпитања. Закон предвиђа да из физичког и 

здравственог васпитања није више могуће остати неоцењен.   
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 

ОСНОВНИ НИВО 

ФВ1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчањана кратке, средње и 

дуге стазе и мери резултат. 

ФВ1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.5. Ученик зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом тенике и мери 

дужину скока.  

ФВ1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.7.Ученик зна правилно да скаче увис варијантом техником маказице.  

ФВ1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица.  

ФВ1.1.10. Зна правила такмичења, сигурносна правила, влада терминологијом, 

основама тренинга и пружа прву помоћ. 

СРЕДЊИ НИВО 

ФВ2.1.3. Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење  

ФВ2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ техником увинућа.  

ФВ2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике.  

ФВ2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике.  

ФВ2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини.  

НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ3.1.3.  Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ3.1.4.  Ученик/ученица учествује на такмичењу атлетском петобоју.  

ФВ3.1.5. Зна правила за учествовање на такмичењу атчетском петобоју. 
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РУКОМЕТ   

ОСНОВНИ НИВО 

ФВ1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет, примењујући основне 

лементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз уважавање других ФВ 1.1.2. Зна функцију рукомета, 

основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 

помоћ. 

СРЕДЊИ НИВО 

ФВ2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући више нивоа технике. већи 

број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са 

члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других.  

ФВ2.1.2. Зна функцију и значај рукомета, већи број правила. Принципе и утицај 

тренинга.  

НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, 

испуњава тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на 

уткамици.  

ФВ3.1.2. Зна тактику рукометасистем такмичења, начин организовања утакмице 

и суди. 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

И СПРАВАМА 
ОСНОВНИ НИВО 

ФВ1.1.11. Ученика/ученица правилно изводи вежбе на тлу.  

ФВ1.1.19 Зна назив вежбе, основе организације рада на справи и пружа прву 

помоћ ФВ1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескок разношку или згрчу 

уз помоћ.  

ФВ1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе на греди и комбинације вежби на греди.  

ФВ1.1.14 Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју  

ФВ1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима  

ФВ1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју 

ФВ1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 
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СРЕДЊИ НИВО 

ФВ2.1.9.  Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује сигурносна правила. 

ФВ2.1.17. Зна назив вежбе основе организације рада на справама и пружа прву помоћ.  

ФВ2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку.  

ФВ2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди.  

ФВ2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју.  

ФВ2.1.14. Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима.  

ФВ2.1.15.  Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју.  

ФВ2.1.16.  Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу.  
 

НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ3.1.6.  Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на тлу.  

ФВ3.1.7.   Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијом 

фазом лета.  

ФВ3.1.8.  Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди.  

ФВ3.1.9.  Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском 

разбоју.  

ФВ3.1.11.  Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима.  

ФВ3.1.12.  Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном 

разбоју.  

ФВ3.1.13.  Ученик  правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу  

ФВ3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица у гимнастичком 

четворобоју  

ФВ3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, назив вежбе, 

основеорганизације рада и учествује на школском такмичењу. 
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ПЛЕС 

ОСНОВНИ НИВО 
ФВ1.1.20.Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратњеу 

простору основним облицима кретања (ходање, трчање) 

СРЕДЊИ НИВО 

ФВ2.1.18. Ученик/ученица повезује просторном и временски плесне елемене у 

целину, изводи и реализује најмање један одабрани дечији плес.  

ФВ2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и 

народне плесове. 

НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и 

кретања уз музичку пратњу и успешномоторички и у ритму реализује одабрани 

народни плес, друштвени и дечији плес, влада основама тренинга и учествује на 

такмичењу.  

ФВ3.1.17. Зна терминологију плесова и систем такмичења. 

ЗНАЊА О 

ФИЗИЧКОМ 

ВЕЖБАЊУ И 

ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ 

ОСНОВНИ НИВО 

ФВ1.2.1. Ученик/ученица зна смисао за Физичког васпитања.  

ФВ1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања.  

ФВ1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове везане за физичко вежбање.  

ФВ1.2.4 Ученик/ученица зна безбедност током вежбања.  

ФВ1.2.5. Ученик/ученица зна основна правила спортских игара 

СРЕДЊИ НИВО 

ФВ2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију  

ФВ2.2.2. Ученик/ученица зна основе тренинга  

ФВ2.2.3. Ученик/ученица зна да дозира оптерећење током тренинга  

НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ3.2.1. Ученик/ученица зна правила индивидуалних спортских грана и 

спортских игара ФВ3.2.2. Ученик/ученица зна основе система такмичења  

ФВ3.2.3  Ученик/ученица зна начин организовања такмичења 

Међупредметне компетенције које се могу Одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, одговоран однос 
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развити преко наведених исхода и садржаја 

у оквиру плана наставе и учења наставног 

предмета  

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

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални. 

Активности: 

 наставника:  дискусија, анализирање, објашњавање, показивање, поређење, мерење, упоређивања   

 ученика: активно учешће у раду, самопроцењивање напретка, запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, 

закључује,организује; ослања се на претходно искуство, ходање,трчање, вежбање, анализирање, такмичење, мерење, скакање.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

свакодневна посматрања, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, aктивности ученика на часу, начин 

извођења елемената,иницијално тестирање  

Корелација са другим предметима: 

 Физика/физичко и здравствено васпитање  

 Променљиво праволиниско кретање/рукомет –трокорак  

 Слободан пад/рукомет -  додавање лопте    

 Сила,снага/рукомет - игра пивота  

 Деформација-истезање/рукомет - игра голмана  

 Математика/ физичко и здравствено васпитање  

 Лопта/Рукомет - контрола лопте  

 Музичка култура/ физичко и здравствено васпитање  

 Вивалди годишња доба/ритм.гимнастика вежбе са обручевима  
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 Моцарт мала ноћна музика/ритм.гимнастика вежбе са вијачим  

 Народна музика Дивна,Дивна/плес Дивна ,Дивна  

 Историја/ физичко и здравствено васпитање  

 Култура Старе Грчке/ атлетика штафетно трчање  

 Грчко - Персијски ратови/атлетика скок у даљ  

 Култура Старе Грчке/бацања...  

  

Литература за (наставнике и ученике): 

 Вишњић Драгољуб: НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА од 5. до 8. разреда основне школе, ЗУНС, Београд, 2006.   

 Обрадовић М: АБЕЦЕДА РУКОМЕТА, Београд  

 Томић Драго: ОДБОЈКА И 100 ТРЕНИНГА ОДБОЈКЕ, Београд  

Јовановић М:  КОШАРКА-ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА, Ниш •  Др Јарослава Радојевић, Миљан Грбовић и Др Јован Петровић: 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, Спортска књига, Београд, 1985.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (6.РАЗРЕД) 

ЦИЉЕВИ: Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

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

савременим условима живота и рада. 

ЗАДАЦИ:  

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

 стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање;   

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 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.  

Оперативни задаци:  

 развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и координације;   

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;   

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);   

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;  - естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности;   

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.   

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

ФИЗВ ОФА Укупно 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ    
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2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ (АТЛЕТИКА, СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА, ОСНОВЕ ТИМСКИХ 
СПОРТСКИХ ИГАРА, МАЛИ ФУДБАЛ, ПЛЕС 

И РИТМИКА 

   

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
(ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

   

УКУПНО 72 54 126 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

примени комплексе простих и општеприпремних 

вежби одговарајућег обима и интензитета у 

самосталном вежбању;  

сврсисходно користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим ситуацијама; упоређује и 

анализира сопствене резултате са тестирања уз 

помоћ наставника са вредностима за свој узраст;  

примени достигнути ниво усвојене технике кретања 

у игри, спорту и свакодневном животу; примени 

атлетске дисциплине у складу са правилима;  

развија своје моторичке способности применом 

вежбања из атлетике; 

 

 

ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји:  

Вежбе за развој снаге.  

Вежбе за развој гипкости.  

Вежбе за развој аеробне издржљивости.  

Вежбе за развој брзине.  

Вежбе за развој координације.  

Примена националне батерије тестова за праћење 
физичког развоја и моторичких способности 
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одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи 

ротације тела;  

примени вежбања из гимнастике за развој 
моторичких способности;  изведе елементе 

рукометне технике;  примени основна правила 

рукомета; користи елементе технике у игри;  

примени основне тактичке елементе спротских 

игара;  

учествује на такмичењима између одељења; изводи 
елементе фудбалске технике; користи елементе 

технике у игри примењује основна правила 

фудбалске игре учествује у унутародељењским 

такмичењима примењује основне елементе тактике у 
одбрани и нападу  

изведе кретања у различитом ритму; игра народно 

коло;  

изведе основне кораке плеса из народне традиције 

других култура;  изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; вреднује утицај примењених вежби 

на организам; процени ниво сопствене дневне 
физичке активности; користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких способности;   процени 

последице недовољне физичке активности; примени 
мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње;  

одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; примени и поштује правила игара у 
складу са етичким нормама;  

примерено се понаша као учесник или посматрач на 

такмичењима;  

решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 
пронађе и користи различите изворе информација за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ  

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика  

Обавезни садржаји:  

Техника истрајног трчања   

Истрајно трчање – припрема за крос Техника 

спринтерског трчања   

Техника високог и ниског старта   

Скок увис (прекорачна техника)   

Бацање лоптице (до 200 g) Проширени садржаји  

Техника штафетног трчања  

Скок удаљ   

Бацања кугле 2 kg   

Бацање „вортекс-а”   

Тробој 

 

                          Спортска гимнастика 

Обавезни садржаји: Вежбе на тлу   

Прескоци и скокови   

Вежбе у упору   

Вежбе у вису   

Ниска греда   

Гимнастички полигон  

  

 

Проширени садржаји:  
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упознавање са разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекративних активности 

 

 

 

 

 

 

прихвати победу и пораз;   

уважи различите спортове без обзира на лично 

интересовање; примени усвојене моторичке вештине 

у ванредним ситуацијама;  

повеже значај вежбања за одређене професије; 
вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и 

спорту;  

подстиче породицу на редовно вежбање; повеже 
врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  

на здравље;  

коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у 

складу са својим потребама;  користи здраве 
намирнице у исхрани; разликује корисне и штетне 

додатке исхрани;  примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању;  правилно реагује и пружи основну 
прву помоћ приликом повреда;  

 

 

 

 

Вежбе на тлу (напредне варијанте) Висока греда   

Прескок   

Вежбе у упору (сложенији састав)   

Вежбе у вису (сложенији састав) 

 

Основе тимских и спортских игара  

Основи садржаји  Кошарка:   

Основни елементи технике и правила:   

– кретање у основном ставу у одбрани,  – контрола 
лопте у месту и кретању, – вођење лопте,   

дриблинг,   

хватањa и додавањa лопте,  

шутирања,   

принципи индивидуалне одбране, – откривање и 

покривање (сарадња играча),   

основна правила кошарке.  

                   Проширени садржаји   

Напредни елементи технике, тактике и правила игре:   

дриблинг (сложеније варијанте), – финтирање. 

Основни принципи колективне одбране и напада. 

Плес и ритимика  

Обавезни садржај:  

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу Ритмичка 
вежба без реквизита  Скокови кроз вијачу   

Народно коло „Моравац”   
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чува животну средину током вежбања;  

препозна последице конзумирања дувана, алкохола и 

штетних енергетских напитака;  

води рачуна о репродуктивним огранима приликом 

вежбања 

Народно коло из краја у којем се школа налази   

Основни кораци друштвених плесова Народно коло 

из краја у којем се школа налази.   

 

Препоручени садржаји   

Вежбе са обручем   

Вежбе са лоптом  

Сложенији скокови кроз вијачу 

Енглески валцер 

 

                        Мини рукомет 

Основи садржаји   

Вођење лопте  

Хватање и додавање лопте  

Шутирање лопте  

Финтирање  

Принцип индивидуалне одбране  

Основна правила мини рукомета 

 ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА  

              Физичко вежбање и спорт 

Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом 
васпитању Основна правила Рукомета/минирукомета 

и Малог фудбала Понашање према осталим 

субјектима у игри (према судији, играчима супротне 
и сопствене екипе) Чување и одржавање 

материјалних добара која се користе у физичком и 

здравственом васпитању Уредно постављање и 

склањање справа и реквизита неопходних за 
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вежбање Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа,) 

пораз решавање конфликтних ситуација) Писани и 

електронски извори информација из области 

физичког васпитања и спорта Значај развоја 
физичких способности за сналажење у ванредним 

ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...) Физичко 

вежбање и естетика (правилно обликовање тела) 
Планирање дневних активности. 

 

                Здравствено васпитање 

Физичка активност, вежбање и здравље Основни 
принципи вежбања и врсте физичке активности  

Одржавање личне опреме за вежбање и поштовање 

здравственохигијенских мера пре и после вежбања  
Лична и колективна хигијена пре и после вежбања  

Утицај правилне исхране на здравље и развој људи  

Исхрана пре и после вежбања   

Прва помоћ: – значај прве помоћи, – врсте повреда.  
Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување 

околине приликом вежбања 

Планом и програмом предвиђено је иницијално мерење моторичких способности ученика, мерења се спроводе на почетку и на крају 

сваке школске године. Тестирање се спроводи батеријом тестова одобреном од стране министарства спорта. Добијени резултати се 

касније обрађују и помно прати напредак ученика током основног образовања.  

Законом је предвиђено да уколико је ученик ослобођен од практичног дела физичког и здравственог васпитања (на основу препоруке 

лекара), биће оцењен на основу познавања теоријског дела физичког и здравственог васпитања. Закон предвиђа да из физичког и 

здравственог васпитања није више могуће остати неоцењен.   
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчањана кратке, средње и дуге стазе и 

мери резултат. 

ФВ1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.5. Ученик зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом тенике и мери дужину 

скока.  

ФВ1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.7.Ученик зна правилно да скаче увис варијантом техником маказице.  

ФВ1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица.  

ФВ1.1.10. Зна правила такмичења, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ2.1.3. Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење  

ФВ2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ техником увинућа.  

ФВ2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике.  

ФВ2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике.  

ФВ2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини.  

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.3.  Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ3.1.4.  Ученик/ученица учествује на такмичењу атлетском петобоју.  

ФВ3.1.5. Зна правила за учествовање на такмичењу атчетском петобоју. 
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СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА  

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, 

основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и 

помаже, поштује сигурносна правила. ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације рада 

на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. СаДржаЈ: вежба: згрчка преко козлића 

или коња.  

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада.  

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 
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рада.  

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада.  

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима.   

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју.  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу.  

 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу.   

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама лета. 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди.   

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју.   

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама.   

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима.  

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју.  

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу.   

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком 

четворобоју.   

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада 

и учествује на школском такмичењу 



 

1015 

 

ОСНОВЕ  

ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање 

других.  

ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава 

сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај кошарке, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих елемената 

технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи се, учествује у организацији утакмице и 

суди на утакмицама.  ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке, систем такмичења, начин организовања 

утакмице и да суди.  

ПЛЕС И 

РИТМИКА 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.20.Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратњеу простору 

основним облицима кретања (ходање, трчање) 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ2.1.18. Ученик/ученица повезује просторном и временски плесне елемене у целину, 

изводи и реализује најмање један одабрани дечији плес.  

ФВ2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања уз 

музичку пратњу и успешномоторички и у ритму реализује одабрани народни плес, друштвени 

и дечији плес, влада основама тренинга и учествује на такмичењу.  

ФВ3.1.17. Зна терминологију плесова и систем такмичења. 
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ЗНАЊА О  

ФИЗИЧКОМ  

ВЕЖБАЊУ И  

ФИЗИЧКОМ  

ВАСПИТАЊУ 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.2.1. Ученик/ученица зна смисао за Физичког васпитања.  

ФВ1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања.  

ФВ1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове везане за физичко вежбање.  

ФВ1.2.4 Ученик/ученица зна безбедност током вежбања.  

ФВ1.2.5. Ученик/ученица зна основна правила спортских игара 

 
СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију  

ФВ2.2.2. Ученик/ученица зна основе тренинга  

ФВ2.2.3. Ученик/ученица зна да дозира оптерећење током тренинга  

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.2.1. Ученик/ученица зна правила индивидуалних спортских грана и спортских игара 

ФВ3.2.2. Ученик/ученица зна основе система такмичења  

ФВ3.2.3  Ученик/ученица зна начин организовања такмичења 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, 

одговоран однос према околини, одговоран однос према 

здрављу, решавање проблема, сарадња. 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални. 

Активности: 

наставника :  дискусија, анализирање, објашњавање, показивање, поређење, мерење, упоређивања   

ученика: активно учешће у раду,самопроцењивање напретка, запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, 

закључује,организује,  
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ослања се на претходно искуство, ходање,трчање, вежбање, анализирање, такмичење, мерење, скакање.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

свакодневна посматрања, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, aктивности ученика на часу, начин 

извођења елемената,иницијално тестирање  

Корелација са другим предметима: 

 Физика/физичко и здравствено васпитање  

 Променљиво праволиниско кретање/рукомет –трокорак  

 Слободан пад/рукомет -  додавање лопте    

 Сила,снага/рукомет - игра пивота  

 Деформација-истезање/рукомет - игра голмана  

 Математика/ физичко и здравствено васпитање  

 Лопта/Рукомет - контрола лопте  

 Музичка култура/ физичко и здравствено васпитање  

 Вивалди годишња доба/ритм.гимнастика вежбе са обручевима  

- Моцарт мала ноћна музика/ритм.гимнастика вежбе са вијачим  

- Народна музика Дивна,Дивна/плес Дивна ,Дивна  

- Историја/ физичко и здравствено васпитање  

 Култура Старе Грчке/ атлетика штафетно трчање  

 Грчко - Персијски ратови/атлетика скок у даљ  

 Култура Старе Грчке/бацања...  

Литература за (наставнике и ученике): 

 Вишњић Драгољуб: НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА од 5. до 8. разреда основне школе, ЗУНС, Београд, 2006.   
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 Обрадовић М: АБЕЦЕДА РУКОМЕТА, Београд  

 Томић Драго: ОДБОЈКА И 100 ТРЕНИНГА ОДБОЈКЕ, Београд  

 Јовановић М:  КОШАРКА-ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА, Ниш •  Др Јарослава Радојевић, Миљан Грбовић и Др Јован Петровић: 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, Спортска књига, Београд, 1985.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (7.РАЗРЕД) 

ЦИЉЕВИ: Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

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

савременим условима живота и рада. 

ЗАДАЦИ:  

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

 стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање;   

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 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.  

Оперативни задаци:  

 развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и координације;   

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;   

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);   

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;  - естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности;   

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.   

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

ФИЗВ  Укупно 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
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2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

(АТЛЕТИКА, СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ ИГАРА, МАЛИ ФУДБАЛ, ПЛЕС И РИТМИКА 
   

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ 

И СПОРТ    

УКУПНО 108  108 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби одговарајућег обима 

и интензитета у самосталном вежбању;  

сврсисходно користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и различитим 

ситуацијама; упоређује и анализира 

сопствене резултате са тестирања уз помоћ 

наставника са вредностима за свој узраст;  

примени достигнути ниво усвојене технике 

кретања у игри, спорту и свакодневном 

животу; примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима;  

развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји:  

Вежбе за развој снаге.  

Вежбе за развој гипкости.  

Вежбе за развој аеробне издржљивости.  

Вежбе за развој брзине.  

Вежбе за развој координације.  

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности 
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одржава равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела;  

примени вежбања из гимнастике за 

развој моторичких способности;  

изведе елементе рукометне технике;  

примени основна правила рукомета; 

користи елементе технике у игри;  

примени основне тактичке елементе спротских 

игара;  

учествује на такмичењима између 

одељења; изводи елементе фудбалске 

технике; користи елементе технике у игри 

примењује основна правила фудбалске 

игре учествује у унутародељењским 

такмичењима примењује основне елементе 

тактике у одбрани и нападу  

изведе кретања у различитом 

ритму; игра народно коло;  

изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура;  изведе кретања, 

вежбе и саставе уз музичку пратњу; вреднује 

утицај примењених вежби на организам; 

процени ниво сопствене дневне физичке 

активности; користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких способности;   

процени последице недовољне физичке 

активности; примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње;  

одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; примени и поштује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика  

Обавезни садржаји:  

Техника спринтерског трчања.  

Истрајно трчање – припрема за 

крос. Техника штафетног трчања 

Скок удаљ.  

Бацања кугле.  

Скок увис.  

Бацање „вортекс-а”.  

Проширени садржаји 

Скок увис (леђна 

техника).  

Тробој. 

                          Спортска гимнастика 

Обавезни садржаји:  

 Вежбе и комбинације вежби  

карактеристичних за поједине справе:  

Тло  

Прескок 

Трамполина  

Вратило  

Двовисински разбој  

Паралелни разбој  

Кругови  

Коњ са хватаљкама 

Греда.  

 

 

Проширени садржаји:  
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правила игара у складу са етичким нормама;  

примерено се понаша као учесник или 

посматрач на такмичењима;  

решава конфликте на друштвено прихватљив 

начин; пронађе и користи различите изворе 

информација за упознавање са разноврсним 

облицима физичких и спортско-рекративних 

активности 

 

 

 

 

 

 

прихвати победу и пораз;   

уважи различите спортове без обзира на 

лично интересовање; примени усвојене 

моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама;  

повеже значај вежбања за одређене професије; 

вреднује лепоту покрета у физичком вежбању 

и спорту;  

подстиче породицу на редовно вежбање; 

повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље;  

коригује дневни ритам рада, исхране и 

одмора у складу са својим потребама;  

користи здраве намирнице у исхрани; 

разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

примењује здравствено-хигијенске мере у 

На тлу и справама сложеније вежбе и 

комбинације вежби 

Основе тимских и спортских игара  

Одбојка:  

Основни елементи технике, тактике и правила 

игре.  

Футсал(мали фудбал):  

Игра уз примену правила. 

Рукомет:  

Игра уз примену правила.  

Кошарка:  

Сложенији елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Активност по избору.   

 

                      Плес и ритимика  

Основни  садржај:  

Вежбе са вијачом.  

Вежбе са обручем.  

Вежбе са лоптом.  

Народно коло „Моравац”.  

Народно коло из краја у којем се школа налази.  

Енглески валцер.  

 

Проширени  садржаји   

Састав са обручем. Састав са лоптом.  

Састав са вијачом. Основни кораци rock n roll. 

                         

                             Полигони 

Полигон у складу са реализованим 
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вежбању;  правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом повреда;  

 

 

 

 

 

 

 

чува животну средину током вежбања;  

препозна последице конзумирања дувана, 

алкохола и штетних енергетских напитака;  

води рачуна о репродуктивним огранима 

приликом вежбања 

моторичким садржајима. 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

              Физичко вежбање и спорт 

Основни садржаји  

Основна подела вежби.   

Функција скелетно-мишићног система.  

Основна правила одбојке.  

Понашање према осталим субјектима у игри 
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(према судији, играчима супротне и сопствене 

екипе). Чување  и  одржавање материјалних 

добара која се користе у вежбању.  

Облици насиља у физичком васпитању и 

спорту. Навијање, победа, пораз решавање 

спорних ситуација.  

Писани и електронски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта. Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним ситуацијама.  

Значај вежбања за одбрамбено-безбедносне 

потребе.  

Повезаност физичког вежбања и естетике.  

Породица и вежбање. Планирање вежбања. 

 

 

                Здравствено васпитање 

Утицај аеробног вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни систем.  

Здравствено-хигијенске мере пре и после 

вежбања. Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и беланчевине) 

у исхрани.  

Подела енергетских напитака и последице 

њиховог прекомерног конзумирања.  

Прва помоћ након површинских повреда 

(посекотина и одеротина).  

Вежбање у различитим временским условима.  

Чување околине при вежбању.  
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Последице конзумирања дувана и алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. Вежбање и 

менструални циклус.  

Значај заштите репродуктивних органа 

приликом вежбања. 

Планом и програмом предвиђено је иницијално мерење моторичких способности ученика, мерења се спроводе на почетку и на крају 

сваке школске године. Тестирање се спроводи батеријом тестова одобреном од стране министарства спорта. Добијени резултати се 

касније обрађују и помно прати напредак ученика током основног образовања.  

Законом је предвиђено да уколико је ученик ослобођен од практичног дела физичког и здравственог васпитања (на основу препоруке 

лекара), биће оцењен на основу познавања теоријског дела физичког и здравственог васпитања. Закон предвиђа да из физичког и 

здравственог васпитања није више могуће остати неоцењен.   

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 
ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчањана кратке, средње и дуге стазе и 

мери резултат. 

ФВ1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.5. Ученик зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом тенике и мери дужину 

скока.  

ФВ1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.7.Ученик зна правилно да скаче увис варијантом техником маказице.  

ФВ1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица.  

ФВ1.1.10. Зна правила такмичења, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ. 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

 ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. ФВ.2.1.7. 

Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће.  

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике.  

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике.   

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.   

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини. 

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.3.  Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ3.1.4.  Ученик/ученица учествује на такмичењу атлетском петобоју.  

ФВ3.1.5. Зна правила за учествовање на такмичењу атлетичарском петобоју. 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, 

основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

 ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува 

и помаже, поштује сигурносна правила. ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације 

рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. СаДржаЈ: вежба: згрчка преко козлића 

или коња.  

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада.  

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада.  

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада.  

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима.   

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју.  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације 

рада. ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу.  

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама 

лета. ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама. 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима. 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу. 
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ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком 

четворобоју. 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада 

и учествује на школском такмичењу 

ОСНОВЕ 

ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност 

уз поштовање других.  ФВ.1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. Основна сврха учења одбојке на часовима 

Физичког васпитања је: а) оспособљавање ученика да играју одбојку б) откривање талената за 

спорт в) формирање школске екипе г) пружање прилике онима који тренирају да покажу 

своје умеће 

РУКОМЕТ ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући основне 

елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију рукомета, основне појмове, неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ. Повреда голмановог простора у рукомету је када играч који 

поседује лопту: а) нагази линију 6 м б) нагази аут линију в) нагази линију 9 м г) скоком у 

простор од 6 м шутира на гол 

ФУДБАЛ 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност 

уз поштовање других.  ФВ.1.1.2. Зна функцију фудбала, основне појмове, неопходна правила, 
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основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

Фв.2.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе 

изражава сопственуличност уз поштовање других.   

Фв.2.1.2. Зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга.  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава 

сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај кошарке, већи број правила, принципе и утицај тренинга  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу игра одбојку примењујући виши ниво технике, 

већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са 

члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других  

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај одбојке, већи број правила, принципе и утицај тренинга.   

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава 

сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај рукомета, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

Колико у рукометној утакмици траје казна искљученом играчу? а) 30 сек б) 1 мин в) 3 мин г) 2 

минута.  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава 

сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај фудбала, већи број правила, принципе и утицај тренинга 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући сложене елементе технике, 

испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику игре, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди.  

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих елемената 

технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи се, учествује у организацији утакмице и 
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суди на утакмицама. ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке, систем такмичења, начин организовања 

утакмице и да суди.  

ОДБОЈКА   

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица на напредном нивоу игра одбојку примењујући сложене елементе 

технике, испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на 

утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику одбојке, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди. 

Колико пута, по одбојкашким правилима, један играч може дотаћи лопту приликом 

блокирања? а) једном б) два пута в) пет пута д) неограничен број пута   

РУКОМЕТ   

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, 

испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику рукомета, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди. Код 

извођења слободног бацања у рукомету, противнички играчи морају бити удаљени од 

извођача најмање: а) 5 метара б)  

1 метар в) 3 метра г) 2 метра   

ФУДБАЛ   

ПЛЕС И 

РИТМИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.20.Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратњеу простору 

основним облицима кретања (ходање, трчање) 

 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ2.1.18. Ученик/ученица повезује просторном и временски плесне елемене у целину, изводи 

и реализује најмање један одабрани дечији плес.  

ФВ2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове. 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања уз 

музичку пратњу и успешномоторички и у ритму реализује одабрани народни плес, 

друштвени и дечији плес, влада основама тренинга и учествује на такмичењу.  

ФВ3.1.17. Зна терминологију плесова и систем такмичења. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 
Одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, 

одговоран однос према околини, одговоран однос према 
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наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

здрављу, решавање проблема, сарадња. 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални. 

Активности: 

 наставника :  дискусија, анализирање, објашњавање, показивање, поређење, мерење, упоређивања   

 ученика: активно учешће у раду,самопроцењивање напретка, запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, 

закључује,организује,  

 ослања се на претходно искуство, ходање,трчање, вежбање, анализирање, такмичење, мерење, скакање.  

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

свакодневна посматрања, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, aктивности ученика на часу, начин извођења 

елемената,иницијално тестирање  

Корелација са другим предметима: 

Физика/физичко и здравствено васпитање  

- Променљиво праволиниско кретање/рукомет –трокорак  

- Слободан пад/рукомет -  додавање лопте    

- Сила,снага/рукомет - игра пивота  

- Деформација-истезање/рукомет - игра голмана  

Математика/ физичко и здравствено васпитање  

- Лопта/Рукомет - контрола лопте  

Музичка култура/ физичко и здравствено васпитање  

- Вивалди годишња доба/ритм.гимнастика вежбе са обручевима  



 

1032 

 

- Моцарт мала ноћна музика/ритм.гимнастика вежбе са вијачим  

- Народна музика Дивна,Дивна/плес Дивна ,Дивна  

Историја/ физичко и здравствено васпитање  

- Култура Старе Грчке/ атлетика штафетно трчање  

- Грчко - Персијски ратови/атлетика скок у даљ  

- Култура Старе Грчке/бацања...  

Литература за (наставнике и ученике): 

 Вишњић Драгољуб: НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА од 5. до 8. разреда основне школе, ЗУНС, Београд, 2006.   

 Обрадовић М: АБЕЦЕДА РУКОМЕТА, Београд  

 Томић Драго: ОДБОЈКА И 100 ТРЕНИНГА ОДБОЈКЕ, Београд  

 Јовановић М:  КОШАРКА-ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА, Ниш • Др Јарослава Радојевић, Миљан Грбовић и Др Јован Петровић: 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, Спортска књига, Београд, 1985 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (8.РАЗРЕД) 

ЦИЉЕВИ: Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

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

савременим условима живота и рада. 

ЗАДАЦИ:  

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

- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање;   

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 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.  

Оперативни задаци:  

- развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и координације;   

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;   

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);   

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;  - естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности;   

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.   
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

ФИЗВ  Укупно 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ    

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

(АТЛЕТИКА, СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ ИГАРА, МАЛИ ФУДБАЛ, ПЛЕС И РИТМИКА 

   

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА (ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ    

УКУПНО 102  102 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

примени комплексе простих и општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета у самосталном вежбању;  

сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и 
различитим ситуацијама; упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима 

за свој узраст;  

примени достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу; примени атлетске 

дисциплине у складу са правилима;  

развија своје моторичке способности применом вежбања из 

 

 

ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји:  

Вежбе за развој снаге.  

Вежбе за развој гипкости.  

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости.  

Вежбе за развој брзине.  

Вежбе за развој координације.  

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког развоја и 
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атлетике; моторичких способности 

одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације 

тела;  

примени вежбања из гимнастике за развој моторичких 
способности;  изведе елементе рукометне технике;  примени 

основна правила рукомета; користи елементе технике у игри;  

примени основне тактичке елементе спротских игара;  

учествује на такмичењима између одељења; изводи елементе 

фудбалске технике; користи елементе технике у игри 

примењује основна правила фудбалске игре учествује у 
унутародељењским такмичењима примењује основне 

елементе тактике у одбрани и нападу  

изведе кретања у различитом ритму; игра народно коло;  

изведе основне кораке плеса из народне традиције других 
култура;  изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

вреднује утицај примењених вежби на организам; процени 

ниво сопствене дневне физичке активности; користи 
различите вежбе за побољшање својих физичких 

способности;   процени последице недовољне физичке 

активности; примени мере безбедности у вежбању  у школи и 
ван ње;  

одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама;  

примерено се понаша као учесник или посматрач на 

такмичењима;  

решава конфликте на друштвено прихватљив начин; пронађе 
и користи различите изворе информација за упознавање са 

разноврсним облицима физичких и спортско-рекративних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
СПОРТ  

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика  

Обавезни садржаји:  

Истрајно трчање Спринтерско 
трчање. Штафетно трчање Скок удаљ.  

Бацања кугле.  

Скок увис (леђна техника).  

Бацање „вортекс-а“. Четворобој 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји:  

Вежбе и комбинације вежби 

карактеристичних за поједине справе:  

Тло  

Прескок  

Трамполина  

Вратило  

Двовисински разбој  

Паралелни разбој  

Кругови   

Коњ са хватаљкама  

Греда  

Проширени садржаји:  

На тлу и справама сложеније вежбе и 

комбинације вежби 
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прихвати победу и пораз;   

уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 

примени усвојене моторичке вештине у ванредним 
ситуацијама;  

повеже значај вежбања за одређене професије; вреднује 

лепоту покрета у физичком вежбању и спорту;  

подстиче породицу на редовно вежбање; повеже врсте вежби, 
игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље;  

коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са 

својим потребама;  користи здраве намирнице у исхрани; 
разликује корисне и штетне додатке исхрани;  примењује 

здравствено-хигијенске мере у вежбању;  правилно реагује и 

пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

чува животну средину током вежбања;  

препозна последице конзумирања дувана, алкохола и 

штетних енергетских напитака;  

води рачуна о репродуктивним огранима приликом вежбања 

Основе тимских и спортских игара  

Футсал:  

Елементи технике и тактике. Игра уз 
примену правила Рукомет:  

Елементи технике и тактике.  

Игра уз примену правила.  

Кошарка:  

Елементи технике и тактике.  

Игра уз примену правила.  

Одбојка:  

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила 

Активност по избору 

Плес и ритимика  

Вежбе са вијачом.  

Вежбе са обручем.  

Народно коло „Моравац“.  

Народно коло из краја у којем се 

школа налази.  

Енглески валцер. 

Полигони 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

  Физичко вежбање и спорт 
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ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА  

Основни садржаји  

Основна подела вежби.   

Функција скелетно-мишићног 
система.  

Основна правила одбојке.  

Понашање према осталим субјектима 

у игри (према судији, играчима 
супротне и сопствене екипе). Чување  

и  одржавање материјалних добара 

која се користе у вежбању.  

Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. Навијање, 

победа, пораз решавање спорних 
ситуација.  

Писани и електронски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта. Вежбање у 
функцији сналажења у ванредним 

ситуацијама.  

Значај вежбања за одбрамбено-
безбедносне потребе.  

Повезаност физичког вежбања и 

естетике.  

Породица и вежбање. Планирање 
вежбања. 

                Здравствено васпитање 

Утицај аеробног вежбања (ходања, 
трчања и др.) на кардио-респираторни 

систем.  

Здравствено-хигијенске мере пре и 
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после вежбања. Значај употребе воћа 

и поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у исхрани.  

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомерног 

конзумирања.  

Прва помоћ након површинских 
повреда (посекотина и одеротина).  

Вежбање у различитим временским 

условима.  

Чување околине при вежбању.  

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. Додаци исхрани – 
суплементи. Вежбање и менструални 

циклус.  

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

Планом и програмом предвиђено је иницијално мерење моторичких способности ученика, мерења се спроводе на почетку и на крају 

сваке школске године. Тестирање се спроводи батеријом тестова одобреном од стране министарства спорта. Добијени резултати се 

касније обрађују и помно прати напредак ученика током основног образовања.  

Законом је предвиђено да уколико је ученик ослобођен од практичног дела физичког и здравственог васпитања (на основу препоруке 

лекара), биће оцењен на основу познавања теоријског дела физичког и здравственог васпитања. Закон предвиђа да из физичког и 

здравственог васпитања није више могуће остати неоцењен.   
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчањана кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат. 

ФВ1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.5. Ученик зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом тенике и мери дужину 

скока.  

ФВ1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.7.Ученик зна правилно да скаче увис варијантом техником маказице.  

ФВ1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица.  

ФВ1.1.10. Зна правила такмичења, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће.  

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике.  

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.  

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике.   

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење.   

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.3.  Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања.  

ФВ3.1.4.  Ученик/ученица учествује на такмичењу атлетском петобоју.  

ФВ3.1.5. Зна правила за учествовање на такмичењу атлетичарском петобоју. 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.  

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју.   

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. ФВ.1.1.19. Зна називе 

вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

 ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, 

чува и помаже, поштује сигурносна правила. ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа прву помоћ.  

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. СаДржаЈ: вежба: згрчка преко 

козлића или коња.  

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди  
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ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада.  

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском 

разбоју  ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада.  

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада.  

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима.   

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада. ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на 

паралелном разбоју.  

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе 

организације рада. ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на 

вратилу.  

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу.   

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама 

лета. ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди.   

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском 

разбоју.   

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама.   

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима.  

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју.  
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ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу.   

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у 

гимнастичком четворобоју.   

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације 

рада и учествује на школском такмичењу 

ОСНОВЕ  

ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање 

других.   

ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, 

неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз 

поштовање других.  

ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ.  

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне 

елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других.  ФВ.1.1.2. Зна функцију одбојке, основне 

појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. Основна 

сврха учења одбојке на часовима Физичког васпитања је: а) оспособљавање ученика да 

играју одбојку б) откривање талената за спорт в) формирање школске екипе г) пружање 

прилике онима који тренирају да покажу своје умеће   

РУКОМЕТ ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући 

основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз поштовање других.  

ФВ.1.1.2. Зна функцију рукомета, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ. Повреда голмановог простора у рукомету је 

када играч који поседује лопту: а) нагази линију 6 м б) нагази аут линију в) нагази 
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линију 9 м г) скоком у простор од 6 м шутира на гол   

ФУДБАЛ   

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне 

елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других.  ФВ.1.1.2. Зна функцију фудбала, основне 

појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

Фв.2.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи 

број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са 

члановима екипе изражава сопственуличност уз поштовање других.   

Фв.2.1.2. Зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај 

тренинга.  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима 

екипе изражава сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај кошарке, већи број правила, принципе и утицај 

тренинга  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу игра одбојку примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен 

сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других  

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај одбојке, већи број правила, принципе и утицај тренинга.   

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима 

екипе изражава сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај рукомета, већи број правила, принципе и утицај 

тренинга. Колико у рукометној утакмици траје казна искљученом играчу? а) 30 сек б) 1 

мин в) 3 мин г) 2 минута.  

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући виши ниво технике, већи број 
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правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима 

екипе изражава сопствену личност уз поштовање других.   

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај фудбала, већи број правила, принципе и утицај тренинга 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући сложене елементе технике, 

испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на 

утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику игре, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди.  

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих 

елемената технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи се, учествује у 

организацији утакмице и суди на утакмицама. ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке, систем 

такмичења, начин организовања утакмице и да суди.  

ОДБОЈКА   

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица на напредном нивоу игра одбојку примењујући сложене 

елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и 

суди на утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику одбојке, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди. 

Колико пута, по одбојкашким правилима, један играч може дотаћи лопту приликом 

блокирања? а) једном б) два пута в) пет пута д) неограничен број пута   

РУКОМЕТ   

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, 

испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на 

утакмицама.   

ФВ.3.1.2. Зна тактику рукомета, систем такмичења, начин организовања утакмице и 

суди. Код извођења слободног бацања у рукомету, противнички играчи морају бити 

удаљени од извођача најмање: а) 5 метара б)  

1 метар в) 3 метра г) 2 метра   
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ФУДБАЛ   

ПЛЕС И 

РИТМИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ФВ1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратњеу простору 

основним облицима кретања (ходање, трчање) 

СРЕДЊИ 

НИВО 

ФВ2.1.18. Ученик/ученица повезује просторном и временски плесне елемене у целину, 

изводи и реализује најмање један одабрани дечији плес.  

ФВ2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и 

народне плесове. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ФВ3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања 

уз музичку пратњу и успешномоторички и у ритму реализује одабрани народни плес, 

друштвени и дечији плес, влада основама тренинга и учествује на такмичењу.  

ФВ3.1.17. Зна терминологију плесова и систем такмичења. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Одговорно учешће у демократском друштву, 

комуникација, одговоран однос према околини, одговоран 

однос према здрављу, решавање проблема, сарадња. 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални. 

Активности: 

наставника :  дискусија, анализирање, објашњавање, показивање, поређење, мерење, упоређивања   

ученика: активно учешће у раду,самопроцењивање напретка, запажа, упоређује, примењује, повезује, решава проблем, 

закључује,организује, ослања се на претходно искуство, ходање,трчање, вежбање, анализирање, такмичење, мерење, скакање.  
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: 

свакодневна посматрања, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, aктивности ученика на часу, начин 

извођења елемената,иницијално тестирање  

Корелација са другим предметима: 

 Физика/физичко и здравствено васпитање  

 Променљиво праволиниско кретање/рукомет –трокорак  

 Слободан пад/рукомет -  додавање лопте    

 Сила,снага/рукомет - игра пивота  

 Деформација-истезање/рукомет - игра голмана  

 Математика/ физичко и здравствено васпитање  

 Лопта/Рукомет - контрола лопте  

 Музичка култура/ физичко и здравствено васпитање  

 Вивалди годишња доба/ритм.гимнастика вежбе са обручевима  

 Моцарт мала ноћна музика/ритм.гимнастика вежбе са вијачим  

 Народна музика Дивна,Дивна/плес Дивна ,Дивна  

 

 Историја/ физичко и здравствено васпитање  

 Култура Старе Грчке/ атлетика штафетно трчање  

 Грчко - Персијски ратови/атлетика скок у даљ  

 Култура Старе Грчке/бацања...  
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 Томић Драго: ОДБОЈКА И 100 ТРЕНИНГА ОДБОЈКЕ, Београд  

 Јовановић М:  КОШАРКА-ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА, Ниш • Др Јарослава Радојевић, Миљан Грбовић и Др Јован Петровић: 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА, Спортска књига, Београд, 1985. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 5. разред 

ЦИЉЕВИ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, формирање музичког укуса, развијање колективног музицирања, одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и културе свог и других народа. 

ЗАДАЦИ: Упознавање изражајних средстава музичке уметности,упознавање уметничке и традиционалне музике свог и других народа, 

подстицање стваралачког ангажовања у свим активностима,стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање 

за разумевање музичких порука 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

Човек и музика 10 2 12 

Инструменти 6 2 8 

Слушање музике 7 13 20 

Извођење музике 8 18 26 

Музичко стваралаштво 6  6 

УКУПНО 37 35 72 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да наведе 

начинеи средства музичког изражавања у праисторији и 

античком добу, искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу човека 

Човек и музика Човек у праисторији 

Улога музикеу првобитном 

друштву, 

Магијска моћ музике 

Покрет: порекло плеса 

Најстарија музичка фолклорна 

традиција у Србији  

По завршетку разреда ученик  ће бити у стању да 

класификује инструменте по начину настанка звука, 

опише основне карактеристике удараљки, препозна везу 

између избора и нструмента и догађаја 

Инструменти Најстарији инструменти, удараљке, 

дувачки, жичани, мелодијске 

удараљке 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да 

препозна елементе музичке изражајности, анализира 

слушано дело и вербализује свој  доживљај музике 

Слушање музике Слушање вокалних, вокално 

инструменталних дела, дела 

најстарије фолклорне традиције 

српског и других народа, слушање 

дела инспирисаних фолклором, 

музичких прича 

Ученик ће бити у стању да пева песме по слуху 

самостално и у групи, дапева песме из нотног текста 

солмизацијом, извођење мотива певањем, певање у 

комбинацији са покретом, свирање једноставних 

композиција или мотива по слуху или из нотног текста 

на Орфовим или другим дечијим инструментима 

Извођење музике Певање песама по слуху и нотном 

тексту 

Свирање једноставних композиција 

и мотива најстарије фолклорне 

традиције српског и других народа, 

слушање дела инспирисаних 
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фолклором, музичких прича 

Ученик ће бити у стању да креира пратњу за песме, 

креира покрете уз музику, импровизује мелодију на 

задати текст, осмишљава музичка питања и одговоре, 

израђује једноставне инструменте 

Музичко стваралаштво Креирање ритмичке и мелодијске 

оратње, креирање покрета уз 

музику, осмишљавање музичких 

питања и одговора, импровизација 

мелодије на задати текст, израда 

једноставних  инструмената 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Човек и  музика 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 препозна основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

СРЕДЊИ НИВО 

Средњи ниво: 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Инструменти ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике музичких инструмената и сатава 
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Инструменти 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК 2. 1.1 музичких елемената и карактеристика инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брз темпоса живахним карактером) 

Инструменти 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик: 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Слушање музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да именује: 

МК 1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК 1.2.2. извођачки састав 

МК1.2.4.српски музички фолклор 

Счушање музике 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да: 

МК 2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, 

агогике, динамике, интервалске структуре) 

Слушање музике 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.2.3 анализира слушани пример и открије везу опажених карактеристика са 

контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Извођење 

музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1.3.1.ученик уме да пева једноставне дечије,народне или популарне композиције 
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Извођење музике СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.3.2.ученик уме даизводи једноставне композиције на бар једном инструменту 

Извођење 

музике 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

Музичко 

стваралаштво 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик име да: 

МК 1.4.1.направи музичке инструменте користећи предмете из октужења 

Музичко 

стваралаштво 

СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.4.2.осмисли мање музичке целине на основу понуђених мотива 

МК 1.4.3.изводи пратеће ритмичке и мелодијске деонице на направљеним 

инструментима 

Музичко 

стваралаштво 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.4.1. осмишњава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

Међупредметне компетенције које се могу развити 

преко наведених исхода и садржаја у оквиру плана 

наставе и учења наставног предмета 

Компетенције за учење; естетичка компетенција; комуникација; 

одговорно учешће у демократском друштву; одговоран однос 

према околини; одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и предузетништво; рад са подацима и 

информацијама; решавање проблема; сарадња; дигитална 

компетенција. 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстрација, вербална метода 

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

Активности 
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- наставника : Наставник објашњава, даје упутства и сугестије, организује време,подстиче ученике на групно и индивудуално 

свирање и тактирање, поставља питања, одговара на питања, анализира поетски и нотни текст.... 

- Ученици: 

- активно слушају упутства и сугестије, aктивно слушају музику, подсећају се стеченог знање из историје, aудио и 

визуелно препознавање инструмената,објашњење начина постанка 

- анализирају песме и композиције, вежбају свирање и тактирање наведене песме, обнављају и усвајају нове 

појмове... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Пратећи процес рада и вршећи евалуацију на крају активности, 

наставник сагледава у којој мери су ученици са разумевањем усвојили знања о појмовима, како и у којој мери су усвојили практочне 

вештине тактирања и свирања. Вредновање и давање повратне информације (наставник–ученик) на резултате учења врши се кроз 

формативно оцењивање. Ученици су равноправно укључени у анализу и вредновање. 

Корелација са другим предметима: Српски језик, историја, веронаука, ликовна култура, физичко васпитање,  

Литература за (наставнике и ученике): 

Музичка култура з 5. разред основне школе-Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 

Методика музичке наставе-Мирјана Ивановић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 6. разред 

ЦИЉЕВИ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, формирање музичког укуса, развијање колективног музицирања, одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и културе свог и других народа. 

ЗАДАЦИ: Упознавање изражајних средстава музичке уметности, упознавање уметничке и традиционалне музике свог и других 

народа, подстицање стваралачког ангажовања у свим активностима,стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. Човек и музика 5 2 7 

2. Инструменти 2 1 3 

3. Слушање музике 2 6 8 

4. Извођење музике 6 8 14 

5. Музичко стваралаштво 1 3 14 

УКУПНО 16 20 36 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да наведе 

начинеи средства музичког изражавања у средњем веку 

и ренесанси, искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу човека 

Човек и музика Музика у средњем веку 

Византијска музика 

Музика у ренесанси 

Развој вишегласја  

По завршетку разреда ученик  ће бити у стању да 

класификује инструменте по начину настанка звука, 

опише основне карактеристике, препозна везу између 

избора и нструмента и догађаја 

Инструменти Музички инструменти у средњем 

веку 

Музички инструменти у ренесанси 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да 

препозна елементе музичке изражајности, анализира 

слушано дело и вербализује свој  доживљај музике 
 

Слушање музике Слушање вокалних, вокално 

инструменталних дела, дела 

фолклорне традиције српског и 

других народа, слушање дела 

инспирисаних фолклором, музичких 

прича 

Ученик ће бити у стању да пева песме по слуху 

самостално и у групи, дапева песме из нотног текста 

солмизацијом, извођење мотива певањем, певање у 

комбинацији са покретом, свирање једноставних 

композиција или мотива по слуху или из нотног текста 

на Орфовим или другим дечијим инструментима 

Извођење музике Певање песама по слуху и нотном 

тексту 

Свирање једноставних композиција 

и мотива  фолклорне традиције 

српског и других народа,  

Ученик ће бити у стању да креира пратњу за песме, 

креира покрете уз музику, импровизује мелодију на 

задати текст, осмишљава музичка питања и одговоре, 

Музичко стваралаштво Креирање ритмичке и мелодијске 

оратње, креирање покрета уз 

музику, осмишљавање музичких 

питања и одговора, импровизација 
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израђује једноставне инструменте мелодије на задати текст, израда 

једноставних  инструмената 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6.РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Човек и  музика 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 препозна основне карактеристике 

-средњег века и ренесансе 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

СРЕДЊИ НИВО 

Средњи ниво: 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Инструменти ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике музичких инструмената и сатава 

Инструменти 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК 2. 1.1 музичких елемената и карактеристика инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брз темпоса живахним карактером) 

Инструменти НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик: 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 
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музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Слушање музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да именује: 

МК 1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК 1.2.2. извођачки састав 

МК1.2.4.српски музички фолклор 

Счушање музике 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да: 

МК 2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, 

агогике, динамике, интервалске структуре) 

Слушање музике 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.2.3 анализира слушани пример и открије везу опажених карактеристика са 

контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Извођење 

музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1.3.1.ученик уме да пева једноставне дечије,народне или популарне композиције 

Извођење музике СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.3.2.ученик уме да изводи једноставне композиције на бар једном инструменту 

Извођење 

музике 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

Музичко 

стваралаштво 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик име да: 

МК 1.4.1.направи музичке инструменте користећи предмете из октужења 
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Музичко 

стваралаштво 

СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.4.2.осмисли мање музичке целине на основу понуђених мотива 

МК 1.4.3.изводи пратеће ритмичке и мелодијске деонице на направљеним 

инструментима 

Музичко 

стваралаштво 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.4.1. осмишњава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета 

Компетенције за учење; естетичка компетенција; комуникација; 

одговорно учешће у демократском друштву; одговоран однос 

према околини; одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и предузетништво; рад са подацима и 

информацијама; решавање проблема; сарадња; дигитална 

компетенција. 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстрација, вербална метода 

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

Активности 

- наставника : Наставник објашњава, даје упутства и сугестије, организује време,подстиче ученике на групно и индивудуално 

свирање и тактирање, поставља питања, одговара на питања, анализира поетски и нотни текст.... 

- Ученици: 

- активно слушају упутства и сугестије, aктивно слушају музику, подсећају се стеченог  знање из историје, aудио и 

визуелно препознавање инструмената,објашњење начина постанка 

- анализирају песме и композиције, вежбају свирање и тактирање наведене песме, обнављају и усвајају нове 

појмове... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Пратећи процес рада и вршећи евалуацију на крају активности, 

наставник сагледава у којој мери су ученици са разумевањем усвојили знања о појмовима, како и у којој мери су усвојили практочне 
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вештине тактирања и свирања. Вредновање и давање повратне информације (наставник–ученик) на резултате учења врши се кроз 

формативно оцењивање. Ученици су равноправно укључени у анализу и вредновање. 

Корелација са другим предметима: Српски језик, историја, веронаука, ликовна култура, физичко васпитање,  

Литература за (наставнике и ученике): 

- Музичка култура з 6. разред основне школе-Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић (Вулкан) 

- Методика музичке наставе-Мирјана Ивановић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 7. разред 

ЦИЉЕВИ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, формирање музичког укуса, развијање колективног музицирања, одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и културе свог и других народа. 

ЗАДАЦИ: Упознавање изражајних средстава музичке уметности, упознавање уметничке и традиционалне музике свог и других 

народа, подстицање стваралачког ангажовања у свим активностима,стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

Човек и музика 6 4 10 

Инструменти 4 2 6 

Слушање музике 4 2 6 
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Извођење музике 10 2 12 

Музичко стваралаштво 1 1 2 

УКУПНО 25 11 36 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-наведе изражајна средства музичке уметности 

карактеристична за период барока или класицизма 

-уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у 

бароку и класицизму  

-повеже различите видове  

музичког изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали 

-разликује музичке форме барока и класицизма 

-идентификује елементе музике барока и класицизма као 

инспирацију у музици савременог доба 

-објасни како је музика повезана другим уметностима и 

областима ван уметности ( музика и религија; 

технологија записивања, штампања нота: 

Човек и музика  Барок: Рођење опере, Клаудио 

Монтеверди, Облици вокално-

инструменталне музике, 

инструментална музика: солистичко, 

камерно и оркестарско музицирање, 

инструментални облици: свита, 

кончерто гросо 

Антонио Вивалди, Јохан Себастијан 

Бај и Георг Фридрих Хендл 

Класицизам: Појам сонате и 

симфоније, Жанрови класичне 

музике-опера, црквени жанрови, 

симфонијска, концертантна, 

камерна(гудачки квартет), 
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солистичка музика. 

Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус 

Моцарт и Лудвиг ван Бетовен 

Развој српске црквене музике 

-препозна врсту жичаних инструмената по изгледу и 

звуку 

-опише начин добијања тона код жичаних инструмената 

-препозна инструменте или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила 

Инструменти Жичани трзалачки инструменти 

Градитељске школе 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички 

инструменти 

Повеже различите видове музичког изражавања са 

друштвено-историјским амбијентом у коме су настали 

-наведе изражајна средства 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 

-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 

Слушање музике Елементи музичке изражајности: 

темпо, динамика, тонске боје 

различитих гласова и инструмената 

Слушање световне и духовне музике 

барока и класицизма  

Слушање вокалних, вокално-

инструменталних и 

инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора 

Слушање дела традиционалне 

народне музике 

изводи музичке примере користећи глас, покрет и 

инструменте самостално или у групи 

Извођење музике  Певање песама по слуху и из нотног 

текста(солмизацијом) самостално 

или у групи 
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-учествује у школским приредбама и манифестацијама 

-примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

у заједничком музицирању 

-понаша се у складу са правилима музичког бонтона у 

различитим музичким приликама 

Певање песама у комбинацији са 

покретом 

Певање и свирање из нотног текста 

народних и уметничких композиција 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и /или на другим 

инструментима 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом 

Извођење(певање или свирање) 

једноставних, ритмичких и 

мелодијских репрезентативних 

примера(одломака, тема) у стилу 

музике барока, класицизма 

користи музиче обрасце у осмишљавању музичких 

целина кроз певање, свирање и покрет 

- учествује у креирању школских приредби, догађаја и 

пројеката 

-изрази доживљај музике језиком других уметности 

(плес, глума, писана или говорна реч, ликовна уметност) 

-критички просуђује утицај музике на здравље 

-користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво 

Музичко стваралаштво Креирање покрета уз музику коју 

ученици изводе 

Креирање ритмичке пратње 

Реконструкција музичких догађаја у 

стилу барока и класицизма 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 
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Човек и  музика 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 препозна основне карактеристике 

-средњег барока и класицизма 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

СРЕДЊИ НИВО 

Средњи ниво: 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Инструменти ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике музичких инструмената и сатава 

Инструменти 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК 2. 1.1 музичких елемената и карактеристика инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брз темпоса живахним карактером) 

Инструменти 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик: 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 
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Слушање музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да именује: 

МК 1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК 1.2.2. извођачки састав 

МК1.2.4.српски музички фолклор 

Счушање музике 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да: 

МК 2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство 

опажених музичких елемената(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног 

ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

Слушање музике 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.2.3 анализира слушани пример и открије везу опажених карактеристика са 

контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Извођење 

музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1.3.1.ученик уме да пева једноставне дечије,народне или популарне композиције 

Извођење музике СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.3.2.ученик уме да изводи једноставне композиције на бар једном инструменту 

Извођење 

музике 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

Музичко 

стваралаштво 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик име да: 

МК 1.4.1.направи музичке инструменте користећи предмете из октужења 

Музичко 

стваралаштво 

СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.4.2.осмисли мање музичке целине на основу понуђених мотива 

МК 1.4.3.изводи пратеће ритмичке и мелодијске деонице на направљеним 
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инструментима 

Музичко 

стваралаштво 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.4.1. осмишњава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења 

наставног предмета 

Компетенције за учење; естетичка компетенција; комуникација; 

одговорно учешће у демократском друштву; одговоран однос 

према околини; одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и предузетништво; рад са подацима и 

информацијама; решавање проблема; сарадња; дигитална 

компетенција. 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстрација, вербална метода 

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

Активности 

- наставника : Наставник објашњава, даје упутства и сугестије, организује време,подстиче ученике на групно и индивудуално 

свирање и тактирање, поставља питања, одговара на питања, анализира поетски и нотни текст.... 

- Ученици: 

активно слушају упутства и сугестије, aктивно слушају музику, подсећају се стеченог  знање из историје, aудио и визуелно 

препознавање инструмената,објашњење начина постанка 

- анализирају песме и композиције, вежбају свирање и тактирање наведене песме, обнављају и усвајају нове појмове... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Пратећи процес рада и вршећи евалуацију на крају активности, 

наставник сагледава у којој мери су ученици са разумевањем усвојили знања о појмовима, како и у којој мери су усвојили практочне 

вештине тактирања и свирања. Вредновање и давање повратне информације (наставник–ученик) на резултате учења врши се кроз 

формативно оцењивање. Ученици су равноправно укључени у анализу и вредновање. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик, историја, веронаука, ликовна култура, физичко васпитање,  

Литература за (наставнике и ученике): 

Музичка култура за 7. разред основне школе-Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић (Вулкан) 

 Методика музичке наставе-Мирјана Ивановић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, формирање музичког укуса, развијање колективног музицирања, одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и културе свог и других народа. 

ЗАДАЦИ: Упознавање изражајних средстава музичке уметности, упознавање уметничке и традиционалне музике свог и других 

народа, подстицање стваралачког ангажовања у свим активностима,стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

Човек и музика 7 1 8 

Инструменти 2 10 12 

Слушање музике 4 2 5 

Извођење музике 1 1 2 

УКУПНО 18 16 34 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-наведе изражајна средства музичке уметности Човек и музика   
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карактеристична за период романтизма и савременог 

доба 

-уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у 

романтизму и савременом добу 

-повеже различите видове  

музичког изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали 

-разликује музичке форме романтизма и модерме музике 

-идентификује елементе романтизма као инспирацију у 

музици савременог доба 

-објасни како је музика повезана другим уметностима и 

областима ван уметности ( музика и религија; 

технологија записивања, штампања нота: 

Романтизам 

Клавирска музика и соло песма 

Програмска музикажНационалне 

школе 

Импресионизам 

Музика 20.века 

Џез 

Популарна и филмска музика 

Музика у Србији у 19. веку 

Музика у Србији у 20. веку 

-препозна врсту  инструмената са диркама по изгледу и 

звуку 

-опише начин добијања тона код  инструмената са 

диркама 

-препозна инструменте или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила 

Инструменти Имструменти са диркама 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички 

инструменти 

Повеже различите видове музичког изражавања са 

друштвено-историјским амбијентом у коме су настали 

-наведе изражајна средства музичке уметности 

карактеристична за период романтизма, импресионизма 

-уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у 

бароку и класицизму 

-препозна инструмент или групу према врсти 

Слушање музике Елементи музичке изражајности: 

темпо, динамика, тонске боје 

различитих гласова и инструмената 

Слушање световне и духовне 

музике  

Слушање вокалних, вокално-

инструменталних и 
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композиције у оквиру датог музичког стила 

-разликује музичке форме  

- идентификује репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника  

-идентификује елементе музике романтизма и 

импресионизма као инспирацију у музици савременог 

доба 

инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора 

Слушање дела традиционалне 

народне музике 

изводи музичке примере користећи глас, покрет и 

инструменте самостално или у групи 

-учествује у школским приредбама и манифестацијама 

-примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

у заједничком музицирању 

-понаша се у складу са правилима музичког бонтона у 

различитим музичким приликама 

Извођење музике  Певање песама по слуху и из 

нотног текста(солмизацијом) 

самостално или у групи 

Певање песама у комбинацији са 

покретом 

Певање и свирање из нотног текста 

народних и уметничких 

композиција на инструментима 

Орфовог инструментарија и /или на 

другим инструментима 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом 

Извођење(певање или свирање) 

једноставних, ритмичких и 

мелодијских репрезентативних 

примера(одломака, тема) у стилу 

музике романтизма и забавне 

музике 

користи музиче обрасце у осмишљавању музичких 

целина кроз певање, свирање и покрет 

Музичко стваралаштво Креирање покрета уз музику коју 

ученици изводе 
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- учествује у креирању школских приредби, догађаја и 

пројеката 

-изрази доживљај музике језиком других уметности 

(плес, глума, писана или говорна реч, ликовна уметност) 

-критички просуђује утицај музике на здравље 

-користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво 

 

Креирање ритмичке пратње 

Реконструкција музичких догађаја 

у стилу барока и класицизма 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Човек и  музика 
ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 препозна основне карактеристике 

-романтизма, импресионизма и модерне музике 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

СРЕДЊИ НИВО 

Средњи ниво: 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава 

-народног стваралаштва 

Човек и музика 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 
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Инструменти ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике музичких инструмената и сатава 

Инструменти 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК 2. 1.1 музичких елемената и карактеристика инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брз темпоса живахним карактером) 

Инструменти 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик: 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Слушање музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да именује: 

МК 1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК 1.2.2. извођачки састав 

МК1.2.4.српски музички фолклор 

Счушање музике 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик уме да: 

МК 2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, 

агогике, динамике, интервалске структуре) 

Слушање музике 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.2.3 анализира слушани пример и открије везу опажених карактеристика са 

контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 
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Извођење 

музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1.3.1.ученик уме да пева једноставне дечије,народне или популарне композиције 

Извођење музике СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.3.2.ученик уме да изводи једноставне композиције на бар једном инструменту 

Извођење 

музике 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

Музичко 

стваралаштво 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик име да: 

МК 1.4.1.направи музичке инструменте користећи предмете из октужења 

Музичко 

стваралаштво 

СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.4.2.осмисли мање музичке целине на основу понуђених мотива 

МК 1.4.3.изводи пратеће ритмичке и мелодијске деонице на направљеним 

инструментима 

Музичко 

стваралаштво 

 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.4.1. осмишњава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења 

наставног предмета 

Компетенције за учење; естетичка компетенција; комуникација; 

одговорно учешће у демократском друштву; одговоран однос 

према околини; одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и предузетништво; рад са подацима и 

информацијама; решавање проблема; сарадња; дигитална 

компетенција. 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстрација, вербална метода 
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 облик рада: фронтални, групни, индивидуални, рад у пару 

Активности 

- наставника : Наставник објашњава, даје упутства и сугестије, организује време,подстиче ученике на групно и индивудуално 

свирање и тактирање, поставља питања, одговара на питања, анализира поетски и нотни текст.... 

- Ученици активно слушају упутства и сугестије, aктивно слушају музику, подсећају се стеченог  знање из историје, aудио и 

визуелно препознавање инструмената,објашњење начина постанка; анализирају песме и композиције, вежбају свирање и 

тактирање наведене песме, обнављају и усвајају нове појмове... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Пратећи процес рада и вршећи евалуацију на крају активности, 

наставник сагледава у којој мери су ученици са разумевањем усвојили знања о појмовима, како и у којој мери су усвојили практочне 

вештине тактирања и свирања. Вредновање и давање повратне информације (наставник–ученик) на резултате учења врши се кроз 

формативно оцењивање. Ученици су равноправно укључени у анализу и вредновање. 

Корелација са другим предметима: Српски језик, историја, веронаука, ликовна култура, физичко васпитање,  

Литература за (наставнике и ученике): Музичка култура за 8. разред основне школе-Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 

(Вулкан); Методика музичке наставе-Мирјана Ивановић 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА, 5.разред 

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

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

ЗАДАЦИ:  

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

облика у природи;   

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

за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

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

изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; да ствара интересовање и потребу за 

посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;  

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

-  развијати сензибилитет за лепо писање; - развијати моторичке способности ученика. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

Увод у ликовну културу  1 3 4 
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Линија 5 11 16 

Облик 9 23 32 

Ритам 5 9 14 

Визуелно споразумевање 2 4 6 

УКУПНО 22 50 72 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик: 

• разуме и у свом раду примењује 

стечена знања о композицији, 

ликовним елементима и ликовним 

техникама; 

• разуме и разматра у групи значај 

уметничког наслеђа; 

• разуме и адекватно примењује 

појмове који се односе на установе 

културе и уметничка занимања; 

• анализира у групи значај установа 

културе; 

• описује занимања на пољу уметности. 

Увод у ликовну културу Основни појмови ликовне културе; 

увод у ликовну културу – научили 

смо. 

Ученик: 

• описује линије које уочава у 

природи, окружењу и уметничким 

Линија Линије у природи и у свету око нас; 

карактер линија; врсте линија; 

положај и кретање линија; врсте 



 

1076 

 

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 

опаженог; 

• разматра, у групи, како је учио/ 

учила о изражајним својствима 

линија и где се та знања примењују; 

• исказује своје мишљење о томе 

како је развој цивилизације утицао 

на развој уметности. 

цртежа; линија-научили смо. 

Ученик: 

• пореди облике из природе, окружења и уметничких 

дела према задатим условима; 

• гради апстрактне и/или фантастичне облике користећи 

одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад; 

• наслика реалне облике у простору самостално 

мешајући боје да би добио/ла жељени тон; 

• обликује препознатљиве тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и поступком; 

• преобликује предмет за рециклажу дајући му нову 

употребну вредност; 

• комбинује ритам, линије и облике стварајући 

оригиналан орнамент за одређену намену; 

Облик Природни и вештачки облици; 

врсте и својства облика; 

дводимензионални и 

тродимензионални облици; 

груписањеноблика у равни или 

простору; однос величина и облика; 

симетрија; груписање облика у 

равни или простору; обликовање и 

преобликовање употребних 

предмета; облик-научили смо. 
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• објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене 

производе; 

• разматра, у групи, како је учио/ла о облицима 

и где та знања примењује; 

• исказује своје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеђе важно. 

Ученик: 

• описује ритам који уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

• пореди утисак који на њега/њу остављају различите 

врсте ритма; 

• гради правилан, неправилан и слободан визуелни 

ритам, спонтано или с 

одређеном намером; 

• користи, у сарадњи са другима, одабране садржаје као 

подстицај за стварање оригиналног визуелног ритма; 

• разматра, у групи, како је учио/ла о 

визуелном ритму и где та знања може 

применити; 

• прави, самостално, импровизовани 

прибор од одабраног материјала; 

• исказује своје мишљење о томе зашто људи стварају 

уметност. 

Ритам ритам у природи и урбаном 

окружењу; врсте ритма у ликовној 

уметности; ритмичко компоновање 

орнамената; слободно ритмичко 

компоновање; ритам-научили смо. 

Ученик: 

• пореди различите начине 

комуницирања од праисторије до данас; 

• обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о ритму, линији, 

облику и материјалу; 

• изражава исту поруку писаном, 

вербалном, невербалном и визуелном 

комуникацијом; 

Визуелно споразумевање  симбол, знак, порука; илустровање 

приче, бајке, књиге; бизуелно 

споразумевање-научили смо. 
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• тумачи једноставне визуелне 

информације; 

• објашњава зашто је наслеђе културе 

важно. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 5. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1.Увод у ликовну 

културу 

2. Линија 

3. Облик 

4.Ритам 

5.Визуелно 

споразумевање  

ОСНОВНИ 

НИВО 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и 

технике 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

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...) 

1.Увод у ликовну 

културу 

2. Линија 

3. Облик 

4.Ритам 

5. Визуелно 

споразумевање 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...)  

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или 

концепт  

1.Увод у ликовну 

културу 

2. Линија 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из 
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3. Облик 

4.Ритам 

5.Визуелно 

споразумевање 

визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој 

рад и радове других ученика 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на 

свом 

раду и на радовима других  

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

1. Дигитална  

2. Естетичка 

3. Компентеција за учење 

4. Комуникација 

7. Предузетништво 

8. Рад са подацима 

9.Решавање проблема 

10. Сарадња 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, вербално-демонстрациона, очигледни примери, практичан рад, истраживачки рад ученика, комбиновани 

рад. 

 облик рада: фронтални, групни рад, рад у пару, индивидуални. 

Активности: 

- наставника: организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење практичног рада, праћење 

постигнућа ученика. 

- ученика: разговор, описивање, посматрање, уочавање, упоређивање, анализа, стварање, примена наученог кроз израду 

практичног рада. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: активност на часу, самостални практични рад, показивање иницијативе, 

рад у тиму. 
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Корелација са другим предметима:  историја, математика, биологија, географија, музичка култура, ТИТ, српски језик и књижевност, 

физичко и здравствено васпитање. 

Литература за (наставнике и ученике): Уџбеник за ликовну културу за 5.разред основне школе 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА, 6. РАЗРЕД 

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

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

ЗАДАЦИ:  

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

облика у природи;   

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

за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

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

изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

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

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

- развијати сензибилитет за лепо писање; - развијати моторичке способности ученика. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1. БОЈА 5 4 9 
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2. БОЈА И СВЕТЛИНА 5 1 6 

3. ТЕКСТУРА 4 3 7 

4. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 
3 1 4 

5. КОМУНИКАЦИЈА 4 1 5 

6. ПРОСТОР 3 2 5 

УКУПНО 24 12 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 користи одабране информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

 користи изражајна својства боја у ликовном раду и 

свакодневном животу; 

 изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном 

ликовном техником; 

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела; 

 разматра са другима шта и како је учио/ла и где та 

знања може применити. 

БОЈА Својства и врсте боја; односи међу бојамa  

(комплементарне боје);односи међу бојама 

(хармонија боја); односи међу бојама (топле 

и хладне боје); дејсзво боја на посматрача; 

ликовне технике и мареијали-сликање на 

текстилу; уметничко наслеђе-

ранохришћанска уметност; боја-научили 

смо. 
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 именује, описује и показује сензитивност за 

основне, изведене, хроматске и ахроматске боје у 

окружењу и уметности; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира 

основне, изведене, хроматске и ахроматске боје; 

 примењује стечена знања о својствима и врстама 

боја у, окружењу и уметности приликом решавања 

проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у ликовном 

раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у 

сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања, вербално и путем ликовних медија; 

 самостално примењује темперу и колаж као 

сликарске технике, експериментише и истражује 

њихове изражајне могућности у сопственом раду; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду. 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите односе боја у окружењу и уметности; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира 

комплементарне парове боја; 

 самостално примењује темперу, воштани и суви 

пастел као сликарске технике, експериментише и 

истражује њихове изражајне могућности 
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комбинујући их у сопственом раду; 

 самостално примењује технике сликања на 

текстилу, експериментише и истражује њихове 

изражајне могућности у сопственом раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа. 

 именује и описује основне појмове из области 

ранохришћанске и византијске уметности; 

 посматра, опажа и уочава улогу боја и 

колористичких односа у делима која припадају 

ранохришћанској и византијској уметности; 

 примењује стечена знања о ранохришћанској и 

византијској уметности приликом решавања 

проблемских задатака посвећених боји; 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

 

 именује, описује и показује сензитивност за 

појмове светлина и сенка; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

светло-тамни контраст; 

 наводи примере светлине / сенке у окружењу и 

тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите изворе светлости, као и 

бачене и сопствене сенке; 

БОЈА И СВЕТЛИНА Светлост и сенка; светло-тамни контраст; 

дејство светлости на боју и карактер облика; 

ликовне технике и материјали- графика и 

штампа; уметничко наслеђе-романичка и 

готичка уметност; боја и светлина-научили 

смо. 
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 примењује стечена знања о светлости и сенкама 

у окружењу и уметности приликом решавања 

проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у 

ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења 

у сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања, вербално и путем ликовних 

медија; 

 самостално примењује и комбинује различите 

ликовне технике и материјале, експериментише 

и истражује њихове изражајне могућности 

ликовног подручја обликовање различитих 

материјала; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа, одступа од постојећег и 

утврђеног и тежи промени. 

 именује, описује и показује сензитивност за 

светло-тамни контраст; 

 наводи примере светло-тамног контраста у 

окружењу и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите контрасте светлина у 

окружењу и уметности; 
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 примењује стечена знања о светло-тамном 

контрасту у окружењу и уметности приликом 

решавања проблемских задатака; 

утврђеног и тежи промени  

 именује, описује и показује сензитивност за 

графичке технике и типове штампе; 

 посматра, опажа и уочава улогу светло-

тамног контраста у делима реализованим у 

графичким техникама; 

 описује, упоређује и анализира различите 

односе светлина и светло-тамне контрасте, као 

и њихово дејство на посматрача; 

 примењује стечена знања о светло-тамном 

контрасту приликом решавања проблемских 

задатака кроз израду графике; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

појмове градација светлости и волумен; 

 наводи примере дејства светлости на боју и 

карактер облика у окружењу и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите примере градације 

светлости и волумена у окружењу и уметности; 

 примењује стечена знања о градацији 

светлости и волумену у окружењу и уметности 

приликом решавања проблемских задатака; 

   



 

1087 

 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите врсте текстура; 

 наводи примере различитих текстура у природи 

и уметничким делима и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите врсте текстура у природи и 

уметности; 

 примењује стечена знања о текстури и врстама 

текстура приликом решавања проблемских 

задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у 

ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења 

у сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања, вербално и путем ликовних 

медија; 

 самостално примењује туш као цртачку технику 

и материјал, експериментише и истражује 

његове изражајне могућности у сопственом раду; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа, одступа од постојећег и 

ТЕКСТУРА  

Врсте текстура, текстуре у природи и 

уметничким делима; материјали и текстуре; 

ликовне технике и материјали- фротаж, 

гратаж и зграфито; уметничко наслеђе- 

исламска уметност; текстура-научили смо. 
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утврђеног и тежи промени. 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите врсте материјала и фактура у 

сликарству;  

 наводи примере различитих материјала 

коришћених у креирању сликарских дела и 

тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите врсте фактура сликарских 

дела; 

 примењује стечена знања о материјалима и 

фактури приликом решавања проблемских 

задатака; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите врсте материјала и фактура;  

 наводи примере различитих материјала 

коришћених у креирању уметничких дела и 

тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира различите врсте фактура уметничких 

дела; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите врсте материјала и фактура у 

вајарству;  

 наводи примере различитих материјала 

коришћених у креирању вајарских дела и тумачи 

их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 
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анализира различите врсте фактура вајарских 

дела; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

технике фротаж, гратаж и зграфито; 

 посматра, опажа и уочава улогу текстуре у 

делима изведеним у техникама фротаж, гратаж 

и зграфито; 

 описује, упоређује и анализира различите 

врсте текстура и њихова дејства на посматрача; 

 примењује стечена знања о текстури 

приликом решавања проблемских задатака 

кроз прављење фротажа и гратажа; 

 именује и описује основне појмове из области 

исламске уметности; 

 посматра, опажа и уочава улогу текстуре у 

делима која припадају исламској уметности; 

 описује, упоређује и анализира различите 

врсте текстура и њихова дејства на посматрача; 

 примењује стечена знања о исламској 

уметности приликом решавања проблемских 

задатака посвећених текстури; 

 именује и описује појмове: текстура, текстуре 

у природи и уметничким делима; слојевито, 

лазурно и пастуозно сликање; 

 наводи примере усвојених појмова из 

окружења, тумачи их, упоређује и анализира 

њихова значења; 
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 активно посматра, опажа, уочава, упоређује 

и анализира предмете, бића и појаве; 

 комуницира и спонтано изражава своје 

ставове, мисли и осећања; 

 показује радозналост и спремност да 

поставља питања, критикује, дискутује у 

односу на тему, односно ликовни проблем; 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

 именује, описује и показује сензитивност за 

појмове машта, фантазија и уобразиља; 

 наводи примере употребе маште и фантазије у 

ликовним делима и тумачи их; 

 именује и описује основне појмове из области 

уметности ренесансе у земљама северне 

Европе; 

 посматра, опажа и уочава улогу маште и 

имагинације у делима која припадају уметности 

ренесансе; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

технику фото-колаж  / папир-маше; 

 посматра, опажа и уочава улогу маште, 

фантазије и уобразиље у делима изведеним у 

техници фото-колаж / папир-маше; 

 описује, упоређује и анализира различите 

мотиве из митологије и легенди, и њихову 

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА 

Уобразиља; ликовне технике и материјли-

фото-колаж и папир-маше; уметничко 

наслеђе- ренесанса у земљама северне 

Европе; свет уобразиље у делима ликовне 

уметности-научили смо. 
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улогу у уметничким делима; 

 примењује стечена знања о уобразиљи у 

ликовној уметности приликом решавања 

проблемских задатака кроз прављење фото--

колажа, папир-машеа; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и 

анализира улогу маште, фантазије и 

уобразиље у ликовним делима; 

 примењује стечена знања о машти, фантазији 

и уобразиљи у уметности приликом решавања 

проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у 

ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних 

решења у сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје 

ставове, мисли и осећања, вербално и путем 

ликовних медија; 

 самостално примењује и комбинује различите 

ликовне технике и материјале, 

експериментише и истражује њихове 

изражајне могућности; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа, одступа од постојећег и 

тежи променама; 
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 проналази необичне, смешне, парадоксалне 

углове посматрања познатих појава. 

 именује и описује основне појмове из области 

уметности ренесансе у земљама северне 

Европе; 

 посматра, опажа и уочава улогу маште и 

имагинације у делима која припадају 

уметности ренесансе; 

 описује, упоређује и анализира различите 

мотиве из маште и имагинације, и њихову 

улогу у уметничким делима из доба ренесансе; 

 примењује стечена знања о уметности 

ренесансе приликом решавања проблемских 

задатака посвећених машти и имагинацији; 

 именује и описује појмове: машта, фантазија, 

уобразиља и уобразиља у ликовној уметности; 

 наводи примере усвојених појмова у 

окружењу и уметности, тумачи их, упоређује 

и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује 

и анализира предмете, бића и појаве; 

 омуницира и спонтано изражава своје 

ставове, мисли и осећања; 

 показује радозналост и спремност да 

поставља питања, критикује, дискутује у 

односу на тему, односно ликовни проблем; 

примењује знања, оригиналне идеје и различите методе 
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у дискусији и закључивању; 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите теме и и мотиве у ликовним делима; 

 наводи примере различитих тема и мотива у 

ликовним делима и тумачи их; 

 уочава, упоређује и анализира примере 

визуелног споразумевања и комуникацијску 

улогу ликовних дела; 

 примењује стечена знања о различитим темама и 

мотивима у ликовној уметности приликом 

решавања проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у 

ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења 

у сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања, вербално и путем ликовних 

медија; 

 самостално примењује и комбинује ликовну 

технику фото-колаж, експериментише и 

истражује његове изражајне могућности; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа, одступа од постојећег и тежи 

КОМУНИКАЦИЈА Теме и мотиви у уметности; улога 

уметности у свак0дневном животу; ликовне 

технике и материјали-калиграфија и 

типографија; уметничко наслеђе- српска 

средњовековна уметност; комуникација-

научили смо. 
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променама; 

 проналази необичне, смешне, парадоксалне 

углове посматрања познатих појава. 

 именује, описује и показује сензитивност за 

различите примере примењене уметности и 

графичког дизајна; 

 наводи примере из области примењене 

уметности и графичког дизајна и тумачи их; 

 уочава, упоређује и анализира улогу уметности 

у свакодневном животу; 

примењује стечена знања о примењеној уметности и 

графичком дизајну приликом решавања проблемских  

 именује, описује и показује сензитивност за 

уметност калиграфије и типографије; 

 посматра, опажа и уочава комуникацијску 

улогу ликовних дела изведених у калиграфији 

и типографији; 

 описује, упоређује и анализира могућности 

визуелног споразумевања путем калиграфског 

и типографског писма; 

 примењује стечена знања о визуелном 

споразумевању приликом решавања 

проблемских задатака кроз бављење 

калиграфијом, типографијом и илустрацијом; 

задатака; 

 именује и описује основне појмове из области 

српске средњовековне уметности; 
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 посматра, опажа и уочава комуникацијску улогу 

ликовних дела која припадају српској 

средњовековној уметности; 

 описује, упоређује и анализира различите 

мотиве и теме, и њихову комуникацијску улогу 

у делима која припадају српској 

средњовековној уметности; 

 примењује стечена знања о српској 

средњовековној  уметности приликом решавања 

проблемских задатака посвећених визуелном 

споразумевању и комуникацији; 

 именује и описује појмове: теме и мотиви у 

ликовној уметности, улога уметности у 

свакодневном животу, примењена уметност и 

дизајн; 

 наводи примере усвојених појмова у 

окружењу и уметности, тумачи их, упоређује 

и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује 

и анализира предмете, бића и појаве; 

 комуницира и спонтано изражава своје 

ставове, мисли и осећања; 

показује радозналост и спремност да поставља 

питања, критикује, дискутује у односу на тему, 

односно ликовни проблем; 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

ПРОСТОР Амбијент и обликовање простора / 

Архитектура / Дизајн ентеријера и 

намештаја; ликовне технике и материјали-
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 именује, описује и показује сензитивност за 

технику витраж; 

 посматра, опажа и уочава улогу витража у 

уређивању ентеријера и креирању амбијента; 

 описује, упоређује и анализира могућности 

уређења ентеријера и стварања амбијента 

путем ликовних дела изведених у техници 

витраж; 

 примењује стечена знања о ентеријеру, 

амбијенту и обликовању простора приликом 

решавања проблемских задатака кроз креирање 

витража; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим 

наставним садржајима и примењује их у 

ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у 

сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања, вербално и путем ликовних 

медија; 

 самостално примењује технику витраж, 

експериментише и истражује њене изражајне 

могућности у сопственом раду; 

 осмишљава и ствара креативна решења и 

оригиналне идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових 

ликовних односа. 

 именује и описује основне појмове из области 

витраж; уметничко наслеђе-ренесанса; 

пројектни задатак,,Обликовање школског 

простора“ 
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уметности ренесансе; 

 посматра, опажа и уочава улогу амбијента у 

делима која припадају уметности ренесансе; 

 описује, упоређује и анализира различите 

амбијенте и начине обликовања простора, и 

њихову улогу у уметничким делима из доба 

ренесансе; 

 примењује стечена знања о уметности ренесансе 

приликом решавања проблемских задатака 

посвећених креирању амбијента и обликовању 

простора; 

 именује, описује и показује сензитивност за 

појмове амбијент, архитектура и дизајн 

ентеријера; 

 посматра, опажа и уочава различите примере 

из области архитектуре и дизајна ентеријера; 

 описује, упоређује и анализира различите 

могућности креирања амбијента и уређења 

ентеријера; 

 примењује стечена знања о ентеријеру и 

обликовању простора приликом решавања 

проблемских задатака у оквиру школског 

пројекта; 

 именује и описује појмове: амбијент, 

архитектура и дизајн ентеријера; 

 наводи примере усвојених појмова у 

окружењу и уметности, тумачи их, упоређује 

и анализира њихова значења; 
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 активно посматра, опажа, уочава, упоређује 

и анализира продукте настале током 

реализације пројектног задатка; 

 комуницира и спонтано изражава своје 

ставове, мисли и осећања; 

 показује радозналост и спремност да 

поставља питања, критикује, дискутује у 

односу на тему, односно ликовни проблем; 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 6. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

БОЈА 

 

БОЈА И 

СВЕТЛИНА 

 

ТЕКСТУРА 

 

СВЕТ 

УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

ПРОСТОР 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике 

  

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

 

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 
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БОЈА 

 

БОЈА И 

СВЕТЛИНА 

 

ТЕКСТУРА 

 

СВЕТ 

УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

ПРОСТОР 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и 

саврмених медија, техника и материјала визуелне уметности 

 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...)  

 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт  

БОЈА 

 

БОЈА И 

СВЕТЛИНА 

 

ТЕКСТУРА 

 

СВЕТ 

УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

ПРОСТОР 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику) 

 

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 ученика 

 

 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом 

раду и на радовима других   

 

ЛК. 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној 

припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

Компетенције за целоживотно учење 

Естетичкe компетенције 
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наставног предмета  Комуникација 

Решавање проблема 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, вербално-демонстрациона, очигледни примери, практичан рад, истраживачки рад ученика, комбиновани 

рад. 

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

Активности: 

- наставника: организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење практичног рада, праћење 

постигнућа ученика. 

- ученика: разговор, описивање, посматрање, уочавање, упоређивање, анализа, стварање, примена наученог кроз израду 

практичног рада. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: активност на часу, самостални практични рад, показивање иницијативе, 

рад у тиму. 

Корелација са другим предметима: физика, математика, биологија, географија, историја, музичка култура, ТИТ, српски језик и 

књижевност, физичко и здравствено васпитање. 

Литература за (наставнике и ученике): Уџбеник за ликовну културу за 6.разред основне школе 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА, 7. РАЗРЕД 

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

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

ЗАДАЦИ: - 

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

облика у природи;   

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

за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

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

изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

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

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

- развијати сензибилитет за лепо писање; - развијати моторичке способности ученика. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 13 6 19 
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1. КОМУНИКАЦИЈА 5 8 13 

1. УМЕТНОСТ ОКО НАС 2 2 4 

УКУПНО 20 16 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe 

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; 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Простор и композиција; распоред облика у простору и композиција 

ликовног дела; равнотежа облика у ликовној композицији; 

компоновање боја; контрасти у ликовној композицији; сродност 

ликовних вредности-хармонија;научили смо;  ритам у ликовој 

композицији; стилизација облика; орнамент и арабеска; научили смо; 

пропорције главе и тела човека; компоновање величина у простору; 

научили смо; линеарна перспектива; ваздушна и колористичка 

перспектива; научили смо. 

– разговара о одабраним 

идејама, темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

КОМУНИКАЦИЈА  Приказ људске фигуре; мртва природа и пејзаж; фотографија; 

научили смо; обједињавање покрета, игре и звука; анимација; научили 

смо. 
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различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када 

снима, обрађује 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. 

УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

Уметност и технологија; уметничка занимања, уметност око нас и 

уметнички пројекти, научили смо. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 7. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 
ОСНОВНИ НИВО 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, 

материјале и технике 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

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 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 

могућности класичних и саврмених медија, техника и 

материјала визуелне уметности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике технике...)  

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку 

идеју или концепт  

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

НАПРЕДНИ НИВО 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, 

технику) 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 

облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и 
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УМЕТНОСТ ОКО НАС 

садржају) када образлаже свој рад и радове других ученика 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 

садржаја на свом 

раду и на радовима других   

ЛК. 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 

време настанка и према културној припадности (описује 

основне карактеристике, намеру уметника) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

Компетенције за целоживотно учење 

Естетичкe компетенције 

Комуникација 

Решавање проблема 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, вербално-демонстрациона, очигледни примери, практичан рад, истраживачки рад ученика, комбиновани 

рад 

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

Активности: 

 наставника: организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење практичног рада, праћење 

постигнућа ученика. 

 ученика: разговор, описивање, посматрање, уочавање, упоређивање, анализа, стварање, примена наученог кроз израду 

практичног рада. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: активност на часу, самостални практични рад, показивање иницијативе, 

рад у тиму. 

Корелација са другим предметима: математика, биологија, географија, историја, музичка култура, ТИТ, српски језик и књижевност, 

физичко и здравствено васпитање 

Литература за (наставнике и ученике): Уџбеник за ликовну културу за 7.разред основне школе 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА, 8. РАЗРЕД 

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

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

ЗАДАЦИ: настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја 

облика у природи;   

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

за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

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

изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

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

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

- развијати сензибилитет за лепо писање; - развијати моторичке способности ученика. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. КОМПОЗИЦИЈА 3 2 5 

1. РИТАМ, ГРАДАЦИЈА И КОНТРАСТ 4 2 6 
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1. ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 3 2 5 

1. КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 1 2 3 

1. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 1 3 4 

1. КОМУНИКАЦИЈА 3 2 5 

1. НАСЛЕЂЕ 4 2 6 

УКУПНО 19 15 34 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 уочава и формулише ликовни проблем; 

 активно посматра, опажа и уочава предмете, бића 

и појаве и њихове односе; 

 исказује своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; 

 разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима различитих 

култура и епоха;  

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања; 

 сарађује у тиму и показује кооперативност у 

КОМПОЗИЦИЈА Ритам у ликовној композицији; јединство као 

основни принцип композиције; равнотежа у 

ликовној композицији; хармонијска 

композиција; научили смо. 
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раду;  

 показује иницијативу и самосталност у раду; 

 именује и описује појмове и њихово значење у 

оквиру теме/лекције; 

 описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, 

које уочава у природи, окружењу и уметничким 

делима; 

 наводи примере из окружења и тумачи их; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих 

епоха; 

 активно тумачи уметничка остварења у складу 

задатим критеријумима и са личним доживљајем; 

 објашњава процедуре и значења; 

 користи самостално или у сарадњи са другима 

одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

 повезује кључне текстуалне податке и визуелне 

информације;  

 повезује стечена знања са осталим наставним 

садржајима; 

 открива, упоређује и анализира значења појмова 

из теме/лекција у уметничким делима; 

 разматра, у групи, како је учио/учила о 

изражајним својствима материјала и техника и где 

се та знања примењују; 

 проналази и систематизује информације из 
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различитих извора; 

 развија стратегије проналажења разних одговора и 

начина за решавање проблема; 

 креира, самостално или у тиму, презентације о 

одабраним темама; 

 производи разноврсне, маштовите и оригиналне 

идеје; 

 уважава себе и друге када снима, обрађује и дели 

дигиталне фотографије;  

 показује радозналост и склоност ка постављању 

питања, критикује, дискутује и изражава своје 

ставове у односу на тему/ликовни проблем; 

 процењује и аргументује сопствене и ставове и 

поступке других; 

 представља и процењује усмено своје и радове 

других, кратко, аргументовано и афирмативно;  

 објашњава процедуре и значења и изводи 

закључке;  

 уважава различитост, мултикултуралност; 

 • показује емпатију и хумане ставове. 

 бира одговарајући прибор, материјал, технику, 

уређај и апликативни програм за изражавање 

идеја, имагинације, емоција, ставова и порука; 

 уочава и формулише ликовни проблем; 

 активно посматра, опажа и уочава предмете, бића 

РИТАМ, ГРАДАЦИЈА 

И КОНТРАСТ 

Ритам у ликовној  композицији; градација 

вредности светлина, боја и облика;контраст 

линија, облика и боја; контраст светлина и 

текстура; контраст маса и величина; научили 

смо. 
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и појаве и њихове односе; 

 уочава и формулише ликовни проблем; 

 активно посматра, опажа и уочава предмете, бића 

и појаве и њихове односе; 

 исказује своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; 

 разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима различитих 

култура и епоха;  

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, 

мисли и осећања; 

 сарађује у тиму и показује кооперативност у 

раду;  

 показује иницијативу и самосталност у раду; 

 именује и описује појмове и њихово значење у 

оквиру теме/лекције; 

 описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, 

које уочава у природи, окружењу и уметничким 

делима; 

 наводи примере из окружења и тумачи их; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих 

епоха; 

 активно тумачи уметничка остварења у складу 

задатим критеријумима и са личним доживљајем; 

 објашњава процедуре и значења; 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

2Д и 3Д простор; полиперспектива; доминанта  

као принцип компоновања; динамизам у 

ликовној композицији; научили смо. 
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 користи самостално или у сарадњи са другима 

одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

 повезује кључне текстуалне податке и визуелне 

информације;  

 повезује стечена знања са осталим наставним 

садржајима; 

 открива, упоређује и анализира значења појмова 

из теме/лекција у уметничким делима; 

 разматра, у групи, како је учио/учила о 

изражајним својствима материјала и техника и где 

се та знања примењују; 

 проналази и систематизује информације из 

различитих извора; 

 развија стратегије проналажења разних одговора и 

начина за решавање проблема; 

 креира, самостално или у тиму, презентације о 

одабраним темама; 

 производи разноврсне, маштовите и оригиналне 

идеје; 

 уважава себе и друге када снима, обрађује и дели 

дигиталне фотографије;  

 показује радозналост и склоност ка постављању 

питања, критикује, дискутује и изражава своје 

ставове у односу на тему/ликовни проблем; 

 процењује и аргументује сопствене и ставове и 
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поступке других; 

 представља и процењује усмено своје и радове 

других, кратко, аргументовано и афирмативно;  

 објашњава процедуре и значења и изводи 

закључке;  

 уважава различитост, мултикултуралност; 

 • показује емпатију и хумане ставове. 

 исказује своје мишљење о том  како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; 

 разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима различитих 

култура и епоха;  

 бира одговарајући прибор, материјал, технику, 

уређај и апликативни програм за изражавање 

идеја, имагинације, емоција, ставова и порука. 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

Компоновање и фантастика; научили смо. 

исказује своје мишљење о том  како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; разговара о 

одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 

епоха;  

бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за изражавање идеја, имагинације, 

емоција, ставова и порука. 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

Систем низања скупова, линија, облика и боја; 

научили смо. 

исказује своје мишљење о том како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; разговара о 

одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким 

КОМУНИКАЦИЈА Визуелна метафорика; амблем, грб, хералдика, 

логотип, визуелно споразумевање, научили смо. 
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остварењима различитих култура и епоха;  

бира одговарајући прибор, материјал,технику, уређај и 

апликативни програм за изражавање идеја, имагинације, 

емоција, ставова и порука. 

исказује своје мишљење о том  како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; разговара о 

одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 

епоха;  

бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај 

иапликативни програм за изражавање  ,имагинације, 

емоција, ставова и порука. 

НАСЛЕЂЕ Културна баштина – појам и значај; чување, 

заштита и обнова културног и уметничког 

наслеђа; промоција уметничког наслеђа; 

уметност и креативност; научили смо. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 8. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

КОМПОЗИЦИЈА 

РИТАМ 

 

ГРАДАЦИЈА И КОНТРАСТ 

 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

ОСНОВНИ НИВО 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, 

материјале и технике 

 ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

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...) 
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КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 

 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

НАСЛЕЂЕ 

ЛК1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја 

знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, 

атеље, уметничка радионица 

КОМПОЗИЦИЈА 

РИТАМ 

 

ГРАДАЦИЈА И КОНТРАСТ 

 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 

 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

НАСЛЕЂЕ 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 

могућности класичних и саврмених медија, техника и 

материјала визуелне уметности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике технике...)  

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку 

идеју или концепт  
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КОМПОЗИЦИЈА 

РИТАМ 

 

ГРАДАЦИЈА И КОНТРАСТ 

 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 

 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

НАСЛЕЂЕ 

НАПРЕДНИ НИВО 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, 

технику) 

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 ученика 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 

садржаја на свом 

раду и на радовима других   

ЛК. 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 

време настанка и према културној припадности (описује 

основне карактеристике, намеру уметника) 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

1. Дигитална 

2. Естетичка 

3. Компентеција за учење 

4. Комуникација 

7. Предузетништво 

8. Рад са подацима 

9.Решавање проблема 

10. Сарадња  
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 5. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ:  

- Подстицање и развијање  стваралачког мишљења и деловања у складу са демократским опредељењем друштва и    карактером 

овог наставног предмета, код ученика; 

- Подстицање и развијање  љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 

ЗАДАЦИ: 

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

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

њихова визуелна и ликовна својства;  

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

мишљење;  

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

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;  

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

естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;  

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

  развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

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

примерених техника и средстава; 

 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 
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 да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу; 

 развијати   сензибилитет за лепо писање; 

 развијати моторичке способности ученика. 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Цртање 4 8 12 

2. Сликање 7 5 12 

3. Вајање 5 7 12 

УКУПНО 16 20 36 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- ствара различите вредности линија и површина; 

-опажа ритма линија, боја, облика; 

-развија способности за опажање квалитета свих ликовних елемената: 

линија, облика, боја;  

- користи различите технике и средства и да упозна њихова визуелна и 

ликовна својства;  

-развија моторичких способности и навике за лепо писање; 

- усваји изложено градиво као и да практично примени; 

- примени различитих врста линија и површина и цртачких техника  

- покаже интересе и способности за самостално откривање визуелних 

појава и законитости света облика, светло- тамно, облик- боја,  

простор, композиција. 

Цртање -врсте и својства линија ( 2)  

-линија као средство за стварање 

различитих квалитета површина (2) 

 -естетско процењивање (1) 

 -однос величина(2) 

 -лепо писање са калиграфијом (2) 

 -компоновање више римичких целина 

у простору (2) 

 -естетско процењивање (1) 

- Вежба и примени основне  сликарске технике; 

- сакупља репродукције, формира збирке;  

-посматра и естетски доживљава дела ликовне уметности;  

-развија љубав према ликовном наслеђу; 

-развија способност  за визуелно памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у визуелно мишљење;  

-развија осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у 

настави и примењује их у раду и животу;  

-има интересовања и потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и естетског изгледа средине у којој живи и 

Сликање -својства сликарских материјала и 

подлога (2) 

 -ритмичко компоновање боја и 

облика (2)  

-коришћење разних материјала за 

компоновање (2) 

 -визуелно  

споразумевање (2) 

 -временски и просторни низови  
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ради;  

- опажа боје, асоцијације у низу, покретне слике, боје, мрље, цртеже, 

облике .. 

(цртани филам,стрип) (2+1) 

 -сликање,естетско  

процењивање (1)  

-практично примени усвојена градива кроз израду плитког рељефа и 

слободне скулптуре;  

 - развије способност за  креативно и апстрактно мишљење;  

-развије способност сарадње и самопоуздања у тимском раду;  

- ствара различите вредности форме  

(конвексно,конкавно,отворено, затворено)   

 примени чврсте материјале, меке, ситна пластика 

Вајање - вајање,врсте вајарског материјала 

(4)  

-везивање тродимензионалних  облика 

у простору  

(2)  

-слободно компоновање (2)  

-обликовање употребних 

предмета(ситна пластика,накит) (2+1)  

-вајање, естетска анализа (1) 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5.  РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 5. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1. Цртање  

2. Сликање 

3. Вајање 

ОСНОВНИ НИВО 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, 

материјале и технике 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна 

знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима 
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(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...) 

1. Цртање 

2. Сликање 

3. Вајање 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 

садржај, тему, карактеристике технике...)  

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку 

идеју или концепт  

1. Цртање 

2. Сликање 

3. Вајање 

НАПРЕДНИ НИВО 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, 

технику) 

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 ученика 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 

садржаја на свом 

раду и на радовима других  

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

1. Дигитална 

2. Естетичка 

3. Компентеција за учење 

4. Комуникација 

7. Предузетништво 

8. Рад са подацима 

9.Решавање проблема 

10. Сарадња 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: вербална, вербално-демонстрациона, очигледни примери, практичан рад, истраживачки рад ученика, комбиновани 

рад. 

 облик рада: фронтални, групни рад, рад у пару, индивидуални. 

 

Активности: 

 наставника: организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење практичног рада, праћење 

постигнућа ученика. 

 ученика: разговор, описивање, посматрање, уочавање, упоређивање, анализа, стварање, примена наученог кроз израду 

практичног рада. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: активност на часу, самостални практични рад, показивање иницијативе, 

рад у тиму. 

Корелација са другим предметима: историја, математика, биологија, географија, музичка култура, ТИТ, српски језик и књижевност, 

физичко и здравствено васпитање. 

Литература за (наставнике и ученике): репродукције, интернет... 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 6. РАЗРЕД 

ЦИЉЕВИ: 

- Подстицање и развијање стваралачког мишљења и деловања у складу са демократским опредељењем друштва и карактером 

овог наставног предмета, код ученика; 

- Подстицање и развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

ЗАДАЦИ: 

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

 Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају 

њихова визуелна и ликовна својства;  

 Развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење;  

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

 Развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;  

 Подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивање музеја, изложби, као и за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којо јученици живе и раде;  

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

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

 развијати  сензибилитет за лепо писање; 

 развијати  моторичкеспособности ученика. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Осталиоблици Укупно 

1. Цртање 4 8 12 

2. Сликање 7 5 12 

3. Вајање 5 7 12 

УКУПНО 16 20 36 

 

ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Усвоји изложено градиво као и да  га практично  примени  

употребом основних цртачких техника; 

- покаже интересе и способности за самостално откривање визуелних 

појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, 

простор, композиција ; 

-развије способности за опажање квалитета свих ликовних 

Цртање - тачка, линија и смер (3 ) ; 

- слободан ритам маса и волумена, бојених 

мрља, линија, светлина (2 ) ; 

- компоновање основних 

тродимензионалних облика (3 ) ; 

- компоновање више ритмичких целина у 
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елемената: линија, облика, боја;  

у процесу реализације садржаја користи различите технике и 

средства и да упозна њихова визуелна и ликовна својства;  

-развије моторичке способности  и навике за лепо писање ; 

простору (употребни предмети ) (3 ):  

- естетско процењивање (1 ) ; 

- Развије способности  за визуелно памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у визуелно мишљење;  

развије осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу 

у настави, а примењују у раду и животу;  

- развије интересовања и створи потребу за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чувањем културних добара и естетског изгледа 

средине у којој живи и ради; 

-примени основне сликарске технике ; 

- сакупља репродукције, формира збирке; 

-посматра и естетски доживљава дела ликовне уметности;  

развија љубав према ликовном наслеђу . 

Сликање  Хроматски и ахроматски скуп (2 ) ; 

- интензивне (јарке, чисте ) боје и боје 

ослабљеног интензитета (замућене бојe) (2 ) 

; 

- топле и хладне боје (2 ) ; 

- визуелно споразумевање (3 ) ; 

- пантомима,говор тела (1) ; 

- амбијент- сценски простор (1 );  

- амбијент- сценски простор (1 ) ; 

- естетска. анализа (1 ) ; 

практично примени усвојено градиво кроз израду плитког рељефа и 

слободне скулптуре  

- развије способност за креативно и апстрактно мишљење;  

- развије способност сарадње и самопоуздања у тимском раду. 

Вајање Тактилне вредности површина и облика (2 ) 

; 

- чврста и мека форма (2 ) ; 

- моделовање геометријских и неправилних 

форми (2 );  

-конвексна и конкавна форма (2 ) ; 

-односи маса и волумена (2 ) ; 

-естетска анализа (2 ) ; 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД ПО НИВОИМА 

Напомена: Стандарди постигнућа за све теме у 6. разреду су исти и понављају се 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

1. Цртање 

2. Сликање 

3. Вајање 

ОСНОВНИ 

НИВО 

ЛК 1.1.1; ЛК 1.1.2; 

ЛК.1.1.3; ЛК.1.2.3; 

ЛК.1.3.1; ЛК.1.3.2; 

ЛК.1.3.3; ЛК.1.3.4. 

1. Цртање 

2. Сликање 

3. Вајање 

СРЕДЊИ НИВО 

ЛК.2.1.1;ЛК.2.1.2; 

ЛК.2.2.1; ЛК.2.2.2; 

ЛК.2.3.1. 

1. Цртање 

2. Сликање 

3. Вајање НАПРЕДНИ 

НИВО 

Напредни 

ЛК.3.1.1; ЛК.3.1.2; 

ЛК.3.2.1; ЛК.3.2.2; 

ЛК.3.2.3; ЛК.3.2.4; 

ЛК.3.3.1; ЛК.3.3.2; 

ЛК.3.3.3; ЛК.3.3.4. 

Међупредметнекомпетенцијекојесемогуразвитипреконаведенихисхо

да и садржаја у оквируплананаставе и учењанаставногпредмета 

Компетенције за целоживотно учење 

Естетичкe компетенције 

Комуникација 

Решавање проблема 
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Начин остваривања програма: 

 Методе рада: вербална, вербално-демонстрациона, очигледни примери, практичан рад, истраживачки рад ученика, 

комбиновани рад. 

 облик рада: фронтални, групни рад, рад у пару, индивидуални. 

Активности: 

 наставника: организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење практичног рада, праћење 

постигнућа ученика. 

 ученика: разговор, описивање, посматрање, уочавање, упоређивање, анализа, стварање, примена наученог кроз израду 

практичног рада. 

Начин примене и праћењеисхода и образовнихстандарда:активност на часу, самостални практични рад, показивање иницијативе, 

рад у тиму. 

Корелација са другим прдметима: историја, математика, биологија, географија, музичка култура, ТИТ, српски језик и књижевност, 

физичко и здравствено васпитање. 

Литература за (наставнике и ученике): репродукције, интернет... 
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

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. 

разред    5 и 6. 

Годишњи фонда часова 36 

 

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 

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; 

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 
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– 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, 

одређена  

осећања, вредности и ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности 

мобилних  

дигиталних платформи; 

– идентификује недостатке и предности 

мобилног  

телефона као уређаја 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 

порука. 

 
ОГЛАШАВАЊЕ 

Комерцијални медијски  

садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене  

поруке намењене пласирању одређених 

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. 
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друштвеним мр. 
 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Имајући  у  виду  концепт  програма,  исходе  и  компетенци- је  које  треба  развити,  процес  праћења  и  вредновања  ученичких 

постигнућа  не  може  се  заснивати  на  класичним  индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба кон- 

тинуирано 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, документу- ју итд. Постигнућа ученика се, дакле, прате и вреднују форматив- 

но: током целог процеса. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених пи- тања,  способност  да  се  нађе  веза  међу  појавама,  наведе  пример, 

промени  мишљење  у  контакту  са  аргументима,  разликују  чиње- нице  од  интерпретација,  изведе  закључак,  прихвати  другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међу- 

собно  сарађују,  како  решавају  сукобе  мишљења,  како  једни  дру- гима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе те- 

шкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини про- 

вере 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  ва- 

спитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредно- 

вања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

 

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 наслеђа и културе свога и других народа. 

  

Разред    Пети или шести 

Годишњи фонд    36 

 

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 

– примењује динамичко нијансирање 

при извођењу 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; 

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 



 

1131 

 

Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– изводи двогласне и трогласне 

композиције домаћих и страних аутора; 

– искаже своја осећања у току извођења 

музике; 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног 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; 

сарађује 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 координације; 

– својим речима објасни значај телесних 

перкусија на у сваком смислу; 

– критички анализира своје и туђе 

извођење; 

– истражи и објасни шта је музичка 

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 одређених 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. 

Истраживање унутрашњег ритма и 

звука свога тела. Body percussion. 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ 

МУЗИКУ  

Технике критичког мишљења. Дрво 
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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 просуђује 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; 

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. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Имајући  у  виду  концепт  програма,  исходе  и  компетенци- је  које  треба  развити,  процес  праћења  и  вредновања  

ученичких постигнућа  не  може  се  заснивати  на  класичним  индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, 

наставник треба кон- тинуирано 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 пи- тања,  способност  да  се  нађе  веза  међу  појавама,  

наведе  пример, промени  мишљење  у  контакту  са  аргументима,  разликују  чиње- нице  од  интерпретација,  изведе  

закључак,  прихвати  другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник 

прати и вреднује како ученици међу- собно  сарађују,  како  решавају  сукобе  мишљења,  како  једни  дру- гима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе те- шкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су 

креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини про- вере 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  ва- спитању. Ученици свакако треба 

унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредно- вања постигнућа 

потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

 

 

 



 

1134 

 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

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. 

Разред Седми или осми 

Годишњи фонд часова 36 или 34 

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 

– 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 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 

ОПСТАНАК 

Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Врсте отпада. Управљање отпадом. 

Комунални отпад.  

Депонија 
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Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 
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ка заштити,  

обнови и унапређењу 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 наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације 

који су специфични  

за поједине научне и техничке 

дисциплине и чува  

језички идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу  

и интересима, дајући лични допринос 

постизању  
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договора и афирмишући толеранцију и 

равноправност  

у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у  

групи. 

 

 

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 нађе веза међу 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. Такође, наставник прати и вреднује како ученици 

међусобно сарађују, 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 
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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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УМЕТНОСТ 

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 наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред Седми или осми 

Годишњи фонд часова 36 или 34 

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 

– 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; 

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 
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Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву  

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– пореди основне одлике традиционалне 

визуелне уметности два или више 

народа; 

– објасни значај и улогу културног 

наслеђа; 

– објасни главне карактеристике 

традиционалне музике  

на простору Балкана и Србије и њихов 

међусобни 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 наслеђа; 

(градови, храмови, одећа, писмо)  

Уметност народа Африке (маске и 

штитови)  

Словенска традиција (митологија, 

симболика и орнаментика) 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ 

БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Културно наслеђе (значај и улога) 

Традиционална музичка уметност 

Балкана (основне карактеристике у 

односу на ентитет и међусобни  

утицаји, сличности и разлике) 

Традиционална музика Србије (певање, 

свирање, обичаји, обреди, ношња, 

кола...) 

Начини очувања културног наслеђа 
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– објасни како савремене технологије 

утичу на развој музике; 

– презентује начине промоције 

музичких дела и догађаја; 

– 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; 

– проналази, самостално и у сарадњи са 

другима, релевантне податке и 

информације користећи савремену 

технологију; 

– учествује активно, према сопственим 

способностима и интересовањима, у 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

Савремене технологије и музика.  

Маркетинг у музици. Примењена 

музичка уметност.  

Музичка критика и интервју. 



 

1142 

 

истраживачком и радионичком раду 

 

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 нађе веза међу 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. Такође, наставник прати и вреднује како ученици 

међусобно сарађују, 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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ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

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. 

Разред Седми или осми  

Годишњи фонд 36 или 34 

 

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 

– 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 

Појам добра/зла  

 Појам уметности 

 Појам правде 

 Појам слободе  

 Појам среће 

 Појам толеранције 

 Појам вршњачког насиља 

 Појам истине/лажи 
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Естетичка компетенциј 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– практикује толеранцију и разлике у 

мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност 

у процени властитих и туђих 

становишта, поступака и постигнућа 

– сарађује 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 

 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 
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истинољубивости 

 

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 нађе 

веза међу 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. Такође, 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, 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 Страна 58 – Број 17 ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК 5. новембар 2021. 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 

�ве штинама 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 
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циља часа, мишљење о сопственим и туђим 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 разуме грешке и побољша свој резултат и учење 
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ХОР И ОРКЕСТАР 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хор и оркестар-слободна наставна активност 

ЦИЉЕВИ: Развијање интересовања и љубави према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се 

подстиче развијање креативности, формирање музичког укуса, развијање колективног музицирања, одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и културе свог и других народа. 

ЗАДАЦИ: Упознавање изражајних средстава музичке уметности, упознавање уметничке и традиционалне музике свог и 

других народа, подстицање стваралачког ангажовања у свим активностима, стицање навике слушања музике, подстицање 

доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. Инструменти - 2 2 

2. Слушање музике 7 3 10 

3. Извођење музике 8 10 18 

4. Музичко стваралаштво 4 2 6 

УКУПНО 19 
17 

8.разред 15 

36 

(8. разред 34) 
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ИСХОДИ 

По завршeтку разрeда учeник ћe бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 Човек и музика   

По завршетку разреда ученик  ће бити у стању да 

класификује инструменте по начину настанка звука, 

опише основне карактеристике , препозна везу између 

избора и нструмента и догађаја 

Инструменти Најстарији инструменти, удараљке, 

дувачки, жичани, мелодијске удараљке 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да препозна 

елементе музичке изражајности, анализира слушано дело и 

вербализује свој  доживљај музике 

Слушање музике Слушање вокалних, вокално 

инструменталних дела, дела најстарије 

фолклорне традиције српског и других 

народа, слушање дела инспирисаних 

фолклором, музичких прича 

Ученик ће бити у стању да пева песме по слуху самостално 

и у групи, дапева песме из нотног текста солмизацијом, 

извођење мотива певањем, певање у комбинацији са 

покретом, свирање једноставних композиција или мотива 

по слуху или из нотног текста на Орфовим или другим 

дечијим инструментима 

Извођење музике Певање песама по слуху и нотном тексту 

Свирање једноставних композиција и 

мотива најстарије фолклорне традиције 

српског и других народа, слушање дела 

инспирисаних фолклором, музичких прича 

Ученик ће бити у стању да креира пратњу за песме, креира 

покрете уз музику, импровизује мелодију на задати текст, 

осмишљава музичка питања и одговоре, израђује 

једноставне инструменте 

Музичко 

стваралаштво 

Креирање ритмичке и мелодијске оратње, 

креирање покрета уз музику, осмишљавање 

музичких питања и одговора, 

импровизација мелодије на задати текст, 

израда једноставних инструмената 

 

 



 

1149 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА СТАНДАРДИ 

Инструменти ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1 1 2 опише основне карактеристике музичких инструмената и сатава 

Инструменти 
СРЕДЊИ 

НИВО 

Ученик уме да анализира повезаност: 

МК 2. 1.1 музичких елемената и карактеристика инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брз темпоса живахним карактером) 

Инструменти 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик: 

МК 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у 

оквиру музичког дела 

МК 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Слушање музике 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да именује: 

МК 1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК 1.2.2. извођачки састав 

МК1.2.4.српски музички фолклор 

Счушање музике 

СРЕДЊИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство 

опажених музичких елемената(нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног 

ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

Слушање музике 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.2.3 анализира слушани пример и открије везу опажених карактеристика са 

контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 
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Извођење музике ОСНОВНИ 

НИВО 

МК 1.3.1.ученик уме да пева једноставне дечије,народне или популарне 

композиције 

Извођење музике СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.3.2.ученик уме даизводи једноставне композиције на бар једном инструменту 

Извођење музике НАПРЕДНИ 

НИВО 

МК 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и 

у школским ансамблима 

Музичко 

стваралаштво 

ОСНОВНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 1.4.1.направи музичке инструменте користећи предмете из октужења 

Музичко 

стваралаштво 

СРЕДЊИ 

НИВО 

МК 1.4.2.осмисли мање музичке целине на основу понуђених мотива 

МК 1.4.3.изводи пратеће ритмичке и мелодијске деонице на направљеним 

инструментима 

Музичко 

стваралаштво 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

Ученик уме да: 

МК 3.4.1. осмишњава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге 

задате музичке инструменте 

Међупредметне компетенције које се 

могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру 

плана наставе и учења 

наставног предмета 

Компетенције за учење; естетичка компетенција; комуникација; одговорно учешће 

у демократском друштву; одговоран однос према околини; одговоран однос према 

здрављу; предузимљивост и предузетништво; рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; сарадња; дигитална компетенција. 
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Начин остваривања програма: 

 методе рада: демонстрација, вербална метода 

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

Активности 

 наставника : Наставник објашњава, даје упутства и сугестије, организује време,подстиче ученике на групно и 

индивудуално свирање и тактирање, поставља питања, одговара на питања, анализира поетски и нотни текст.... 

 ученика: Ученици активно слушају упутства и сугестије, aктивно слушају музику; анализирају песме и композиције, 

вежбају свирање и тактирање наведене песме, обнављају и усвајају нове појмове... 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Пратећи процес рада и вршећи евалуацију на крају 

активности, наставник сагледава у којој мери су ученици са разумевањем усвојили знања о појмовима, како и у којој мери су 

усвојили практочне вештине тактирања и свирања. Вредновање и давање повратне информације (наставник–ученик) на 

резултате учења врши се кроз формативно оцењивање. Ученици су равноправно укључени у анализу и вредновање. 

Корелација са другим предметима: Српски језик, историја, веронаука, ликовна култура, физичко васпитање,  

Литература за (наставнике и ученике): 

 Музичка култура за 5. разред основне школе-Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 

 Музичка култура за 6, 7 и 8.разред-Вулкан 

 Методика музичке наставе-Мирјана Ивановић 

 Примери из литературе прилагођени узрасту ученика 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање (5.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности , осетљив за потребе 

поједнинаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ЗАДАЦИ: Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.   ЉУДСКА ПРАВA 6 4 11 

   2.   ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
4 5 7 

   3.   ПРОЦЕСИ У  САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
5 4 9 

   4.  ГРАЂАНСКИ  АКТИВИЗАМ 3 6 9 

УКУПНО 18 19 36 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМЕ  САДРЖАЈИ 

- разликује жеље од потреба и наведе 

примере везе између потреба и људских 

права; 

- препозна своје потребе, као и потребе 

других и да их уважава; 

- штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

- учествује у доношењу правила рада групе 

и поштује их; 

- наводи примере и показатеље 

остварености и кршења дечијих права; 

- наводи чиниоце који утичу на остварење 

дечијих права; 

- поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији у његовом одељењу/школи; 

- препозна ситуације кршења својих права и 

права других; 

- идентификује кршење људских права на 

примеру неког историјског догађаја; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета 

Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у учионици. 

Правила рада у учионици, доношење 

групних 

правила. 

Права детета у документима о заштити 

права  

Посебност права детета и људска права. 

Конвенција о правима детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и кршења 

дечијих права. 

Конвенција о правима детета у 

документима која се односе на школу 

 

поштује правила одељенске заједнице и правила 

на нивоу школе; 

поступа у складу са моралним вредностима 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Права и функционисање заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 
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грађанског друштва; 

искаже свој став о значају правила у 

функционисању заједнице; 

понаша се у складу са правилима и дужностима у 

школи; 

наводи начине демократског одлучивања; 

препозна одговорност одраслих у заштити права 

деце;  

објасни улогу појединца и група у заштити 

дечијих права; 

реално процени сопствену одговорност у 

ситуацији кршења нечијих права и зна коме да се 

обрати за помоћ; 

Одлучивање у учионици и школи. 

Гласање и консензус као демократски 

начини одлучивања. 

Одговорности и обавезе у заједници 
Одговорност деце. 

Одговорности одраслих (родитеља, 

наставника). 

 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и учења 

наставног предмета  

У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а посебно 

општа компетенција предмета - активан однос у заједници уз уважавање и 

поштовање права сваког појединца 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна илустративна, текстуална, решавање проблема- хеуристички 

приступ, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, фронтални, индивидуални 

Активности:    

 Наставника: Подстиче активно слушање и конструктивно реаговање; Дискутује; Координира; Презентује; Посматра; Даје      

инструкције; Подстиче на активност; Поставља питања; Слуша; Помаже; Процењује; Вреднује; Подстиче дискусију. 

 Ученика: Дискутује; Анализира; Истражује; Игра се; Учи; Разговара; Анкетира; Аргументује; Осмишљава; Одлучује; Гласа; 

Активно учествује; Симулира; Прави план; Прави презентацију; Креативно се изражава; Износи и размењује мишљење са 

осталима; Процењује; Вреднује. 
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 Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда: Наставник, као координатор, континуирано прати учешће и 

ангажовање ученика у свим активностима, води евиденцију, процењује резултате; ученици активно учествују у процени 

реализације наставе, раду других ученика и сопственом раду. Наставник оспособљава и охрабрује ученике да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета. Овај предмет пружа могућност развитка саморефлексије (промишљања 

ученика о томе шта зна, уме и може). 

Корелација са другим предметима:  

- Историја (кршење људских права у ратовима), 

- Српски језик (кршење људских права у књижевним делима);  роман Хајдуци - неодговорност ученика према 

школским обавезама; народна песма: Свети Саво - национална и верска припадност; бајка у стиху Биберче - 

стереотипи; приповетка Чича Јордан - физичко насиље родитеља над децом;драма Кирија - насиље 

- Географија - одговоран однос према животној средини 

Литература за (наставнике и ученике):Приручник за наставнике грађанског васпитања у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, Бошковић, Д., и сар., Мисија ОЕБС-а у Србији и Завод за унапређивање образовања и васпитања, 

Београд (2020.) 



 

1156 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање (6. разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности , осетљив за потребе 

поједнинаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ЗАДАЦИ: Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада Остали облици Укупно 

1. ЉУДСКА ПРАВА 5 5 10 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 3 5 8 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 4 5 9 

4. ГРАЂАНСКИ  АКТИВИЗАМ 1 8 9 

УКУПНО 13 23 36 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМЕ  САДРЖАЈИ 

- образложи везу права и одговорности на примеру; 

- наведе примере за групу права и слобода; 

- аргументује значај инклузивног образовања, права 

и потребе за образовањем свих ученика; 

- штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права; 

- идентификује показатеље кршења права детета у 

свакодневном животу, примерима из прошлости, 

литературе; 

ЉУДСКА ПРАВА 

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 идентета и припадајуће 

одговорности.  

Право на квалитетно обраовање и једнаке могућности за 

све припадајуће одговорности. 

Инклузивно образовање - квалитетно образовање за све. 

- сврсисходно користи клучне појмове савременог 

демократског друштва: демократија, грађанин, 

власт; 

- образложи улогу грађана у друштвеном систему и 

систему 

власти на примеру; 

- разликује стварну партиципацију ученика у 

одељењу и школи од симболичке и декоративне; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско друштво и партиципација грађана 
Демократско друштво - појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

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 
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школе 

- позитивно користи интернет и мобилни телефон 

за учење, информисање, дружење, покретање 

акција; 

- образложи могући утицај друштвених мрежа на 

ставове и деловање појединца; 

- примени 7 правила за сигурно четовање и 

коришћење СМС порука; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона. 

Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона. 

Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 

Утицаји друштвених мрежа на мишљење и деловање 

појединца. 

Опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона. 

- препознаје ситуације дигиталног насиља и зна 

како да реагује и коме да се обрати за помоћ; 
 

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима 

детета. 

Карактеристике и последице дигиталног насиља. Седам 

правила за сигурно четовање и коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. 

Одговорности ученика и школе 

- учествује у избору теме, узорка и инструмента 

истраживања; 

- учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добијених података и 

извођењу закључака; 

- презентује спроведено истраживање и добијене 

резултате; 

- процењује ефекте спроведеног истраживања и 

идентификује пропусте и грешке; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење истраживања о понашању ученика у 

школи и њиховим ставовима о употреби/злоупотреби 

интернета и мобилних телефона. 

Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова 

веза са понашањем. 

Избор теме, узорка и инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење резултата. 
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- у дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 

- учествује у доношењу правила рада групе и 

поштује их; 

- проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора. 

Припрема и презентација добијених резултата. 

Евалуација истраживања 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

 

У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а посебно 

општа компетенција предмета - активан однос у заједници уз уважавање и 

поштовање права сваког појединца 

 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна илустративна, текстуална, решавање проблема- хеуристички 

приступ, комбинована 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, фронтални, индивидуални 

Активности:    

 Наставник организује час, континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода, обезбеђује да се на часу 

сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитост, подстиче код ученика развијање 

способности да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама дискриминације и насиља презентује наставне 

садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – 

презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са 

свакодневним животом, вреднује рад ученика; 

 Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, 

учестују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад других ученика и сопствени рад. 
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Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. 

Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се 

процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Оцењивање је саставни део процеса 

наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и постигнућа ученика у току 

савладавања школског програма. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се оцењује и на основу 

активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног рада, рад на 

пројектима и сл. На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава је усмерена на развијање 

међупредметних компетенција, општих предметних и специфичних предметних компетенција / прецизиране у годишњим 

плановима рада /, на исходе и стандарде постигнућа. 

Корелација са другим предметима:  

Историја (кршење људских права у ратовима), 

Српски језик; кршење људских права у књижевним делима; приповетка Аска и вук - право на очување личног идентитета; 

роман Орлови рано лете право на квалитетно образовање; дело Овај дечак се зове Пепо Крста - насиље у породици и права 

детета; приповетка Вањка - насиље над децом; роман Дечаци Павлове улице - вршњачко насиље. 

Информатика и рачунарство; дигитална писменост - примена поступака и правила за безбедно понашање и представљање на 

мрежи. 
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Литература за (наставнике и ученике):  

Приручник за наставнике грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања, Бошковић, Д., и сар., 

Мисија ОЕБС-а у Србији и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд (2020.) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање (7.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности , осетљив за потребе 

поједнинаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ЗАДАЦИ: Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 
облици 

Укупно 

1. ЉУДСКА ПРАВА 5 5 10 

   2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
3 5 7 

   3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
5 5 10 

   4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 1 8 9 

УКУПНО 14 23 36 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМЕ  САДРЖАЈИ 

- наведе и опише основне карактеристике људских 

права; 

- својим речима опише везу између права појединца и 

општег добра; 

- дискутује о односу права и правде и o сукобу права; 

- образложи личну одговорност у заштити свог 

здравља; 

- штити своја права на начин који не угрожава друге и 

њихова права; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Карактеристике људских права – урођеност, 

универзалност, неотуђивост, недељивост. 

Опште добро. 

Права појединца и опште добро. Сукоб 

појединачних права и општег добра. 

Права и правда. Социјална правда. 

- образложи сврху постојања политичких странака; 

- аргументује потребу ограничења и контролу власти; 

- наведе кораке од предлагања до усвајања закона; 

- образложи на примеру могућност утицаја грађана на 

одлуке Народне скупштине; 

- наведе кораке од предлагања до усвајања закона; 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Политичкe странкe у вишепартијском систему –

владајуће и опозиционе. Народна скупштина – 

сврха и надлежности. Народни посланици, 

посланичке групе. Процедуре у раду Народне 

скупштине. Скупштинске дебате. Предлагање и 

доношење закона. 

- препозна опасност када се нађе у великој групи људи 

и заштити се; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

Припадност групи. Групни идентитет као део 

идентитета младих. Односи у вршњачкој групи и 

њен утицај на појединца. Вршњачки притисак. 

Конформизам. Приватност – обим и границе. 

Понашање људи у маси и угроженост права 

појединца. 
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- учествује у организацији, реализацији и евалуацији 

симулације Народне скупштине; 

- у дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; проналази, критички 

разматра и користи информације из различитих извора. 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Симулација Народне скупштине Одређивање улога и 

процедура у скупштини. 

Формирање посланичких група. 

Избор председника скупштине. 

Формулисање предлога закона. 

Скупштинска дебата. Гласање. Евалуација 

симулације. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 

наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

за учење, рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, одговоран однос према здрављу 

одговоран однос према околини, дигитална компетенција, 

компетенције за учење, одговорно учешће у демократском друштву, 

естетичка комперенција, комуникација 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна илустративна, текстуална, решавање проблема- хеуристички 

приступ. 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, фронтални, индивидуални 

Активности:    

 Наставник организује час, континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода, обезбеђује да се на часу 

сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитост, подстиче код ученика развијање 

способности да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама дискриминације и насиља презентује наставне 

садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – 

презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са 

свакодневним животом, вреднује рад ученика; 
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 Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, 

учестују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад других ученика и сопствени рад. 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода.  

Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се 

процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Оцењивање је саставни део процеса 

наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и постигнућа ученика у току 

савладавања школског програма. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног 

рада. Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим 

облицима групног рада, рад на пројектима и сл. На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава 

је усмерена на развијање међупредметних компетенција, општих предметних и специфичних предметних компетенција / 

прецизиране у годишњим плановима рада /, на исходе и стандарде постигнућа. 

Корелација са другим предметима:   

- Историја (кршење људских права у ратовима); развој вишестраначја- политичке револуције, Устав, монархија, република 

Српски језик; кршење људских права у књижевним делима; Прича о печуркама - сукоб појединачних права и општег добра; 

Крвава бајка - страдање деце у 2. светском рату; народне епске песме хајдучког циклуса - социјална правда; приповетка Вођа 

- конформизам и угроженост права појединца 

Литература за (наставнике и ученике):  

Приручник за наставнике грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања, Бошковић, Д., и сар., 

Мисија ОЕБС-а у Србији и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд (2020.) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање (8.разред) 

ЦИЉЕВИ: Циљ наставе и учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности , осетљив за потребе 

поједнинаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ЗАДАЦИ: Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА  

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Обрада 
Остали 

облици 
Укупно 

1.   ЉУДСКА ПРАВА 

 
5 6 11 

   2.   ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
4 5 9 

   3.   ПРОЦЕСИ У  САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
5 4 9 

   4.  ГРАЂАНСКИ  АКТИВИЗАМ 1 4 5 

УКУПНО 15 19 34 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМЕ  САДРЖАЈИ 

-изрази осећај љубави и поноса према својој 

домовини на начин који никога не угрожава; 

- образложи зашто су понашања која, се могу 

описати као ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, антициганизам облици 

дискриминације и кршења 

људских права; 

- наведе примере повезаности различитих 

култура у једној заједници и образложи потребу 

интеркултуралног дијалога за квалитетан живот 

свих чланова те заједнице; 

- покаже интересовање за упознавање 

различитих култура; 

Наведе права која националне мањине у Србији 

имају по Уставу; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних група 

Припадност држави и нацији 

Патриотизам – осећај љубави и поноса према домовини и 

свим њеним припадницима. 

Начини изражавања патриотизма. 

Обесправљивање и угрожавање слободе људи. 
Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. 

Заједница различитих културних група 
Клутурна разноликост у форми мултикултуралности и 

интеркултуралности. 

Интеркултурални дијалог као средство развоја поштовања 

различитих култура и заједничког живота. 

Припадници националних мањина у Србији – заштита права 

и слобода припадника националних мањина. 

-разликује појмове пол и род и препознаје родне 

стереотипе; 

- уочава у рекламама, филмовима, књигама, 

изрекама, стриповиома и другим продуктима 

културе на који начин се преносе родни обрасци; 

- указује на примере родне равноправности и 

неравносправности у ситуацијама из 

свакодневногживота 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 

Пол и род 
Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), насупрот 

разликама које друштво ствара (очекивања друштва од 

мушкараца и жена). 

Преношење родних образаца. 

Стереотипи и предрасуде о роду. 

Родна перспектива 

- 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; 

 

Укључивање родне перспективе приликом доношења одлука 

важних за једну заједницу (образовање, здравље, породица, 

запошљавање, спорт...). 

Родна равноправност 

Родна равноправност и једнаке могућности за све ради 

развоја друштва. Препреке родној равноправности. 
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- препозна у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве; 

-наведе могуће начине реаговања у ситуацији 

сусрета са насилником; 

Одговорност државе, организација цивилног друштва и 

појединаца у постизању родне равноправности. Привремене 

позитивне мере за постизање родне равноправности (квоте 

уписа на факултет, субвенције за запошљавање...) 

Родно засновано насиље 

Родне разлике као онснова неравнотеже моћи. Злоупотреба 

моћи насилника. Карактеристике особе која врши насиље, 

која је изложена насиљу или која му сведочи. Мере заштите 

од родно заснованог насиља. 

-наведе основне функције медија и образложи 

зашто је важно да постоје кодекс новинара и 

кодекс деца и медији; 

- образложи значај слободе медија за разбој 

демократије; 

- у медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их анализира; 

- препозна механизме манипулације медија и 

утицај медија на сопствено мишљење и 

деловање; 

- проналази и користи информације из 

различитих извора, критички их разматра и 

вреднује; 

- препозна пример злоупотребе деце у медијима; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

Медији Врсте и функције медија. 

Слобода медија и њихов допринос развоју демократије. 

Медији као извор информација и дезинформација. 

Манипулације путем медија (одлагање информације, 

скретање пажње, побуђивање емоција, стварање осећаја 

кривице, неговање некултуре...). 

Медијска писменост 

Способност разумевања, критичког и аналитичког усвајања 

медијских садржаја. 

Кодекс у медијима: Кодекс деца и медији. 

Кодекс новинара. Притисци на новинаре као инструмент 

ограничавања слободе изражавања. 

- у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став, заснован на 

аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

- учествује у припреми, реализацији и евалуацији 

кратког филма; 

- учествује у избору садржаја и начина рада; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности 

грађанског 

друштва 

Снимање кратког филма о вредностима грађанског 

друштва 

Избор теме и формулисање идеје. 

Писање сценарија. Подела задатака. 

Снимање. Монтажа. 

Презентација. Евалуација. 

Међупредметне компетенције које се могу развити преко 
У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а 

посебно општа компетенција предмета - активан однос у заједници уз 
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наведених исхода и садржаја у оквиру плана наставе и 

учења наставног предмета  

уважавање ипоштовање права сваког појединца. 

 

Начин остваривања програма: 

 методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна илустративна, текстуална, решавање проблема- 

хеуристички приступ. 

 облик рада: фронтални, рад у паровима, фронтални, индивидуални 

Активности:    

 Наставник организује час, континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода, обезбеђује да се на часу 

сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитост, подстиче код ученика развијање 

способности да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама дискриминације и насиља презентује наставне 

садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – 

презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са 

свакодневним животом, вреднује рад ученика; 

 Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, 

учестују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад других ученика и сопствени рад. 

 

Начин примене и праћење исхода и образовних стандарда:  

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. Праћење и вредновање ученика започиње 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати његов 

даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно 

регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим 

се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и постигнућа ученика у току савладавања школског програма. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се оцењује и на основу 
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активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног рада, рад на 

пројектима и сл. На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава је усмерена на развијање 

међупредметних компетенција, општих предметних и специфичних предметних компетенција / прецизиране у годишњим 

плановима рада /, на исходе и стандарде постигнућа. 

Корелација са другим предметима:   

- Историја (кршење људских права у ратовима - бомбардовање Србије, геноцид над Србија и Јеврејима у 2. светском рату, 

холокауст,); политичке партије; патриотизам у ослободилачким ратовима 

- Српски језик; кршење људских права у књижевним делима; песма Отаџбина - патриотизам; приповетка Пипиленда - 

обесправљивање права и слобода других; дела Деца, Писма Хилде Дајч, Дечак у пругастој пиџами – антисемитизам 

- Географија: културе и обичаји националних мањина у Србији; полна структура становништва Србије; положај Срба у 

дијаспори; 

- Биологија –Наставна тема „Човек и здравље'' 

Литература за (наставнике и ученике):  

Приручник за наставнике грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања, Бошковић, Д., и сар., 

Мисија ОЕБС-а у Србији и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд (2020.) 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ВЕРСКА НАСТАВА  5.РАЗРЕД 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

  

 

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 

 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 

 

 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  

 

 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 

између  

Бога и света. 

 Објаснити ученицима повест о првородном греху и његовим последицама; 
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 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 

 .Упознати ученике састарозаветним личностима и догађајима 

 Указати ученицима на везу између 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 

 Објаснити ученицима околности у којима је Бог дао Закон преко Мојсија; 

 Пружити ученицима основно знање о томе да се кроз заповести Божје остварује  

заједница између Бога и људи; 

 Пружити ученицима основ за разумевање да су Десет Божјих заповести водич и 

припрема за Христове заповести љубави 

 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  

 

Исходи: 

  

 

     Ученици ће моћи да именују политеистичке и монотеистичке религије, да наведу неке од 

карактеристика политеистичких религија и културе старог века, ишчезли политеизам, као и 

присутни. Моћи ће да наведу монотеистичке религије и да објасне шта те речи значе, као и 

појам религија. 
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Да схвате какво је њихово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања. 

 Библији Старог завета као светој књизи ученици ће бити поучавани у овом разреду, па ће 

знати да објасне да је рођење Христово догађај који дели историју на стару и нову еру, на 

Стари и Нови савез, завет људи са Богом. 

Биће упознати са старозаветним каноном и моћи ће наведу неке од библијских књига, 

њихове ауторе и оквирно време настанка, да разликују Стари и Нови Завет и разумеју да је 

Библија света књига, Божијег Откровења. Да објасне појам Откровење и да га разликују од 

антропоморфизама у ишчезлом политеизму. 

Моћи ће да препричају библијску причу о постању упознати да је дело љубави Божије. 

Да сазнају да је Бог поред видљивог света створио и анђеле, духовни свет. 

Да наведу неке од последица првородног греха по човека и читаву створену природу. Да 

препричају неку од библијских прича до Аврама, да повеже причу о Нојевој барци са 

Црквом. Да наведу неке од најважнијих старозаветних личности и догађаја, уочи везу 

старозаветних праотаца и патријараха са Христом. Испричају да јеврејски народ прославља 

Пасху као успомену на излазак из Египта. Да извуку моралну поуку из библијских 

приповести. Да препозна старозаветне личности и догађаје у православној иконографији. 

Да може преприча библијски опис давања Десет Божијих заповести Мојсију; 

Да наведе и протумачи на основном нивоу Десет Божјих заповести; Да разумеју да је од 

односа према Заповестима зависила и припадност Божијем народу; Да буду подстакнути да 

примени вредности Декалога у свом свакодневном животу. 

 Да могу да препознају на слици Ковчег Завета и Скинију и да у једној реченици каже шта 

је мана. Да могу да именује најважније личности јеврејског народа у Обећаној земљи, да 

уоче да је Светиња над светињама посебно место Божијег присуства 

Да знају да је цар Давид испевао Псалме у славу Божију и где се користи та појезија 

данас.Да наведе неке од старозаветних пророка и објасни где су старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије 

Да увидe значај покајања и молитве као „жртве угодне Богу“ на основу одељака поучних и 

пророчких књига.  
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Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Дигитална компетенција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Комуникација; 

Рад са подацима и информацијама; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Етичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација  

Комуникација; 

 Рад са подацима и информацијама; 

Специфичне предметне компетенције 

      Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако 
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да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група располаже.  
      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. 

     Корелација верске наставе и историје у 5. разреду повезује историју старих 

цивилизација и њихове религије које су утицале на културу и историју истих. Религија 

и култура старог света. 

    Корелација верске наставе и историје у 5. разреду повезује историју старих 

цивилизација и њихове религије које су утицале на културу и историју истих. Религија 

и култура старог света откривају ученицима нове компетенције: Човекову жеђ за Богом 

и вечним животом; Митове и легенде. Изузетност области је способност повезивања и 

развијања когнитивних способности. Приче о постанку света, потопу, првородном 

греху, изградњи куле до небеса,  јављају се код свих народа и у свим срединама. Оне се 

подударају чак и у појединостима. Постоје запрепашћујуће сличности између 

цивилизацијски и временски удаљених прича, митова, легенди и уметничких дела 

старих цивилизација.  

      Компетенције су адекватне ако је наставник способан да пружи квалитативну 

наставу; 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.  

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 извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

   Свете књиге често су најнепосредније утицале на историјске догађаје, човеков живот 

и све области уметности и културе. У речник фраза и пословица свих језика су ушле 

слике и поређења светих текстова. Најчитанија и најпревођенија књига свих времена је 

Библија. Јудео-хришћанска култура обликовала је Европу и већи део света. Етичке 

способности и компетенције за формирање личне одговорности за лично и колективно 
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спасење. Усвајање способности разумевања порука светих списа : ,,Ја рекох и душу 

своју спасих." ,,Ако спасиш један живот, спасао си цео свет." Упознавање ученика са 

овим повезаностима стварају код ученика ширу перспективу посматрања света и 

узрочно-последичних веза. Указују на повезаност цивилизација, разбијају стереотипе и 

предрасуде и отварају ум. Упознавање историје и религија није лични субјективни 

емоционални избор нити катихизација,  већ питање опште  културе и знања.  

    Пружити ученицима основ за разумевање да су Десет Божјих заповести водич и 

припрема за Христове заповести љубави. 

     Уочити  да је човек сличан Богу јер је слободан, бити подстакнут на развијање 

осећаја личне одговорности, бити подстакнут да примени вредности Декалога у свом 

свакодневном животу.  

Специфичност је у могућности да се уочи у којој мери је ученик напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса у 5. разреду, и да ли је то утицало (и како) на лични 

живот и схватања. Шта се променило? Увидети значај покајања и молитве као „жртве 

угодне Богу“ на основу одељака поучних и пророчких књига. Значај љубави и наде.   

 

Кључни појмови садржаја програма  

Историја; Стари век;Цивилизација; Религија; Политеизам; Монотеизам; Откровење; 

Свето предање; Библија; Стари завет; Свето писмо – Библија; Тора; Петокњижје; 

Постање; Стварање; Адам; Ноје; Потоп; Грех; Барка - брод -Црква; Мисир – Египат; 

Фараон; Јевреји; Јудаизам; Песах – Пасха; Мојсије; Црвено море; Синај; Закон;Тора; 

Мојсије; Савез; Правила; ,,Обећана земља",,Изабрани народ Божји"; Давид, Псалми; 

Месија   

 

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода 

образовног система у одређеној фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен 

инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. Применом стандарда можемо да 
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добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају очекиване 

ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни 
ниво остварености исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања 

допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу одлука које су 

засноване на емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у 

односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

  

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном 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 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 извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.   

 

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

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 испитивањем ставова и мишљења;  
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика; 

- кроз практичне радионице; 

- кроз израду паноа, презентација, пројеката...  

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

 

 

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

     Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са 
дидактичким захтевима, пропитивањем у складу занимљивог разговора, ученичког 

излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, методологијом 
квиза и слично.  

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 
 

 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне 

методе и наставна средства 

 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 
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Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, 

едукативне игре, штампани и писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 
( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног 

педагога) 
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Изборни ПРОГРАМ:ВЕРСКА НАСТАВА 6.РАЗРЕД 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

  

 

1. 

 

 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. 

 

2. 

 

 Упознати ученике са културно-историјским приликама у Палестини пред Христово 

рођење; 

 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; 

 

3. 

 

 Упознати ученике са настанком новозаветних књига; 
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 Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове; 

 Пружити ученицима основ за разумевање смисла новозаветних догађаја; 

 Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо.  

 

 

4. 

 

 Пружити ученицима основно знање о личности Пресвете Богородице; 

 Објаснити ученицима хришћанско поимање слободе; 

 Пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу 

Христу; 

 Објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег; 

 Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију 

  

 

5. 

 

 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 Јеванђељу; 

 Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије; 

 Представити ученицма догађаје Страдања и Васкрсења Христовог као кључне за 

спасење света и човека 

  

   6. 

 

 Објаснити ученицима значај догађаја Вазнесења и Педесетнице; 

 Упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола; 

 Упознати ученике са особеностима сведочења вере у раној Цркви; 
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 Указати ученицима на узроке гоњења хришћана; 

 Подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести. 



  

 

 

Исходи: 

 

          Ученици ће моћи сагледају садржаје којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 6. разреда основне школе и да уоче какво је њихово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања. 

       Новозаветни канон који ћемо обрађивати има за последицу следеће исходе: пре 

свега ученици ће моћи да схвате историјско време одвијања догађаја непосредно пре 

Христовог живота, и какав је положај био Јевреја пред долазак Месије. Знаће да су били 

под Римском окупацијом и да су међу њима постојале поделе. Разумеће да су Јевреји 

очекивали Месију на основу старозаветних пророштава. 

         Познаваће живот рођака Господњег, Светог Јована Претечу и Крститеља, под тим 

подразумевам да могу да објасне како је он припремао народ за долазак Христа. С тим у 

вези и порекло покајања и крштења у Цркви.    

Моћи ће да објасне и да закључе да је доласком Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са 

људима. 

         Моћи ће да наведу канон, неке од новозаветних књига и околности њиховог настанка, 

као и  да пронађу одређени библијски одељак. Правиће разлику у кад је реч о Библији 

између ње и других књига, знаће да се користи на богослужењима и да јој одајемо посебно 

поштовање јер је део Откровења. Слушаће тумачења Св. Отаца одређених јеванђељских 

перикопа. 

Именоваће Јеванђелисте и препознаваће њихове ликове и иконографске символе; 

Тумачиће одређене јеванђелске перикопе самостално.  

Разумеће да су празници део јеванђељске историје спасења и биће им задато да препричају 

догађај Благовести и да препознају да је то „почетак спасења“; службу анђела као гласника 
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и служитеља Божијих и многа места везана за живот Пресвете. 

Разумевање и препознавање места у јеванђељу, тј Богородичино прихватање воље Божије 

да је израз слободне воље, а не предестинације ученике ће ослободити од детерминизма. 

Разликоваће Евин поступак у односу на Богородичин која је послушала Бога и бити 

суочени са вољним актом. 

        Моћи ће да препричају неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и да их 

повежу са Богородичиним празницима; 

Знаће да препричају библијски опис Рођења Христовог, да препознају сврху оваплоћења, тј 

да је Христос дошао на свет да сједини Бога и човека 

Библијски опис Христовог Крштења, поста и кушања, важно је да усвоје у циљу њиховог 

прихватања личних искушења и превазилажења и постојаности у добру. Христова чуда које 

је чинио је израз Његове љубави према људима, ученицима треба да усвоје Откровње и  

пројављивање Божанске природе, као и да обајасне колико природа Он има. Потребно је да 

могу да увиде разлику између старозаветног закона и новозаветних заповести о љубави, да 

буду подстакнути да прихвате Христа за свој животни узор; 

Да препричају догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у Јерусалим, да могу да увиде 

контрадикторност између очекивања јеврејског народа спрам Христове личности, да 

хронолошки наведу догађаје Страсне седмице, да препричају библијски опис Тајне Вечере 

и у приносу хлеба и вина препозна Свету Литургију; 

Да препричају библијски опис Христовог Страдања и Васкрсења, да кроз тумачење тропара 

Христовог Васкрсења препозна да је Христос победио смрт и омогућио свима васкрсење из 

мртвих. 

 Да препричају догађаје Вазнесења и Педесетнице; науче тропаре Васкрсења, Вазнесења и 

Педесетнице. Да објасни настанак Цркве Христове силаском Духа Светог на апостоле. 

Да именују неколико светих апостола и наведе неке од догађаја из њиховог живота, да уоче 

да су у Римском царству хришћани били гоњени и наведе неке од примера мучеништва; 

Да објасне значај доношења Миланског едикта и да усвоје вредност толеранције међу 

људима различитих верских убеђења.  

 

Опште међупредметне предметне компетенције 
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1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 
10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

       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.  

      Корелација верске наставе и историје повезује историју, религију и Божанску 

перспективу света као и човекову перцепцију исте. Имајући у виду захтеве новозаветне 

егзегезе и могућности транспоновања њеног садржаја и смисла у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења 

наставе и тумачења новозаветних списа – јеванђеља због комплексности њихових 

парабола и прилагођеност узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја,

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

Способност уочавања двоструке природе Исуса Христоса. Богочовек. Упознавање 

ученика са смислом Једног а Светројичног Бога, заједницу Три личности, стварају код 

ученика ширу перспективу посматрања света и узрочно-последичних веза. 

Објашњењем апстрактних појмова код ученика се повезују машта, креативност, 

апстрактна перцепција и логичко закључивање. Разбија се стереотип један је једнина, 

три су множина када су личности и љубав у питању. Ствари су једно у три димензије, а 

односи и личности имају много димензија и перспектива.    
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Специфичне предметне компетенције 

         Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном 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.  
         Изузетност области је способност повезивања и развијања когнитивних 

способности. Приче о доласку спаситеља, Месије,   јављају се код свих народа и у свим 

срединама. Оне се подударају чак и у појединостима. Постоје запрепашћујуће 

сличности између цивилизацијски и временски удаљених прича, митова, легенди и 

уметничких дела старих цивилизација и религија. Бог се откривао и назначио спасење 

од самог настанка света, јер само тако стварање има смисао. 
       Компетенције су адекватне ако је наставник способан да пружи квалитативну наставу; 

настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Нови завет схвати као нов савез Бога 

и човека и нов простор за остваривање Божјег плана за спасење света  кроз оваплоћење 

Тројичног Бога,  који постаје извор и пуноћа новог живота у Новом савезу Творца са 

творевином. 

       Етичке способности и компетенције за формирање личне одговорности за лично и 

колективно спасење. Усвајање способности разумевања да је Жива Црква само она 

Црква која има призив Духа Светог. 

 

Кључни појмови садржаја програма  

Историја; Блиски исток; Религија; Месијa; Библија; Нови Завет; Рођење Христово 

Христове заповести; Света Тројица; Син Божји; Исус Христос; Богочовек; Света 

Тројица; Свети Дух; Утешитељ; Педесетница;   

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода 

образовног система у одређеној фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен 
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инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. Применом стандарда можемо да 

добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају очекиване 
ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни 

ниво остварености исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања 

допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу одлука које су 

засноване на емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у 

односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

 Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако 

да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно 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.  

 Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.   

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

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 

радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  
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Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика; 

- кроз практичне радионице; 

- кроз израду паноа, презентација, пројеката... 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

 

 

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

  

 Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са  

дидактичким захтевима, пропитивањем у складу занимљивог разговора, ученичког  

излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, методологијом 

 квиза и слично.  
 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 
 

 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне 

методе и наставна средства 
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Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, 

едукативне игре, штампани и писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног 
педагога) 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ:ВЕРСКА НАСТАВА 7.РАЗРЕД 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 36 

Циљ учења предмета: 

 

 

    1. 

 

            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 



2. 

 

            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; 

 Објаснити ученицима да нам Христос открива Бога као Свету Тројицу; 

 Развити код ученика свест о љубави као темељу заједнице 
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3. 

 

            Указати ученицима на Саборе као израз јединства Цркве; 

 

 Објаснити појмове јереси и догмата; 

 Пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка Символа 

вере; 

 Пружити ученицима основ за разумевање основне истине о Тајни Богочовека 

Христа; 

 Развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и 

Литургији 



4.  

 

            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 

 Развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у светотајинском 

животу Цркве. 

 

5. 

 

            Објаснити ученицима значај мисионарске и просветитељске делатности  

            Свете браће и Светог Саве; 
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 Указати ученицима кроз примере српских светитеља на значај стицања 

хришћанских врлина; 

 Указати ученицима на историјски пут Српске Цркве кроз житија изабраних 

светитеља; 

 Подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног 

прослављања Бога и светитеља; 

 Развити код ученика свест о важности неговања традиције и обичаја (Крсна 

слава, литије, храмовне и градске славе); 

 Пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју српске културе 

и идентитета  

  

 

Исходи: 

  

Исход се уочава у томе да ли ће ученик: моћи да сагледа схвати и примени нове 

садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 7. разреда 

основне школе; да уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходним разредима. 

Да буде мотивисан да похађа часове Православног катихизиса.  

Исход се уочава у томе да ученик може да објасни ко је Бог, свој доживљај Бога и свој 

однос са Богом. Да уочи колико је битан тај однос и то познање за целокупни његов 

живот. 

Исход се уочава у томе да ли ће ученик  да уочи да се Бог открива кроз 

Христоса, да се упуте у свете тајне Цркве, Крштење, Миропомазање, Јелеосвећење, 

Свештенство, Исповест, Покајање, Брак. Да се усвоји исповедење вере- Символ вере. 

Да се науче Сабори, као аутентично учење Св. Отаца.  

Исход се уочава у томе да ће ученик моћи да доживи Христоса као темеља Цркве. Он је 

за невернике био тајна, па је и Његова Црква за њих тајна. Резултат се види ако је 

ученик схватио природу, суштину Тајне Христоса и цркве. 
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Исход се уочава у томе да ли ће ученик моћи да објасни  и примени корелацију више 

области, предмета кроз објашњење догађаја у историји српске цркве кроз векове, и уочи 

утицај на цркву кроз векове значајних личности и значајних догађаја. 

 

 

Опште међупредметне предметне компетенције 

1)компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

Опште предметне компетенције 

Корелација верске наставе и историје повезује историју, религију и етимологију 

појмова, као и дететову перцепцију исте. 

Имајући у виду захтеве новозаветне еклисиологије (учење о Цркви Христовој) и 

могућности транспоновања њеног садржаја и смисла у педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе и 

тумачења новозаветних списа – јеванђеља због комплексности  њихових догађаја, 

парабола и прилагођеност узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

Способност наставника да доведе уочавања и усвајања смисла појмова ,,светајна", 
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,,тајна Христова"... 

Компетенције наставника су да разбија стереотип, предрасуде, једнодимензионалност 

сагледавања и тумачења историјских догађаја.  Ствари, догађаји, личности и 

комплексне околности  су вишедимензионалне, а односи и личности унутар цркве 

имају много димензија и перспектива, када се ставе у контекст историјских бурних 

дешавања у овом делу Европе и мале Азије, економских услова услед вишевековног 

ратовања, ропства, смена царстава, политичких услед наметања политике победника и 

поробљивача. 

 

Специфичне предметне компетенције 

Изузетност области је способност повезивања и развијања когнитивних способности. 

Бог се откривао и назначио себе , свој промисао и спасење света и човека, од самог 

настанка света, јер само такав Бог има смисла.  

Компетенције су адекватне ако је наставник способан да пружи квалитативну наставу; 

настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Христоса препозна као 

кључни Божји промисао, као темељ Цркве, која је брод спасења за вечност. Да Нови 

завет схвати као нов савез Бога и човека и нов простор за остваривање Божјег плана за 

спасење света  кроз Христа и цркву.  

 Битно је објаснити компетенције Христоса у светотајинском животу Цркве. Етичка и 

месијанска суштина тајне Исуса Христоса. 

Етичке способности и компетенције за формирање личне одговорности за лично и 

колективно прихватање непромењљивих истинитих историјских чињеница, без обзира 

на личне аспирације. Усвајање способности разумевања да је Црква жив организам на 

који делују спољне околности. 
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Кључни појмови садржаја програма  

Богопознање, Бог, Вера, Љубав, Однос Христос, Васељенски сабори, Апостоли, Црква, 

Јединство,Јерусалим Исус Христос, Тајна, Живот Цркве, Српска православна 

црква,Историја, Значајне личности,Значајни догађаји 

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода 

образовног система у одређеној фази или етапи образовања, и друго, јасан и 

усаглашен инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. Применом 

стандарда можемо да добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у 

образовном систему дају очекиване ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у 

којој мери ( основни, средњи и напредни ниво остварености исхода у односу на 

стандарде). Примена таквог система вредновања допринеће квалитетнијем 

планирању у области образовања и доношењу одлука које су засноване на 

емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у односу на 

који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако 

да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса и Историје, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно 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. Потребно је усвајање вредносних судова на основу 

чињеница, а не личних паушалних мишљења. Битно је критичко процењивање 

сопствених предрасуда и стереотипа. 

 Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 
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садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.  

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

  

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 

радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату   

- посматрање понашања и активности уче 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

 

 

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 

 напредовања ученика: 

            Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са  

дидактичким захтевима, пропитивањем у складу занимљивог разговора, 
ученичког  

излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, 
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методологијом 

квиза и слично 

  

 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

 
 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, 

инвентивне методе и наставна средства 

 
 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, 

едукативне игре, штампани и писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног 

педагога) 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:ВЕРСКА НАСТАВА 8.РАЗРЕД 

Назив предмета: Верска настава ( Православни катихизис) 

Трајање школског 

програма: 
4 године, 2022-2026. 

Фонд часова: 34 

Циљ учења предмета: 

  

 

 

1. 

 

 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. 

     

     2. 

 

 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 

 Подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање; 

 Подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота 

 

  3. 

 

 Омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига; 
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 Упутити ученике на смисао подвига светитеља; 

 Објаснити ученицима начин, смисао и циљ поста; 

 Упознати ученике са Житијима Светих; 

 Развити евхаристијски етос код ученика. 

 

              4. 

 

 Указати ученицима на значај личне и саборне молитве; 

 Објаснити ученицима важност Литургије тумачењем значења речи Евхаристиј 

 и Литургија (захвалност и заједничко дело); 

 Указати ученицима да је литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог; 

 Указати ученицима на целину литургијског догађаја као узајамног даривања Бога 

 и његовог народа 

 Упознати ученике са смислом и основним елементима Литургије; 

 Подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима; 

 Објаснити ученицима динамику богослужбеног времена 

 

     5. 

 

 Објаснити ученицима да је Царство Божије крајњи циљ историје 

 Указати ученицима на повезаност између 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 
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Исходи: 

 Ученици ће моћи да сагледају садржаје којима ће се бавити настава Православног  

катихизиса у току 8. разреда основне школе, да установе какво је њихово предзнање 

из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања. 

Хришћанска антропологија заснована на учењу светих отаца Цркве помоћи ће и разјасниће 

им многе недоумице везане за духовне теме, тј човека боготражитеља. С тим у вези 

ученици ће моћи да објасне појмове, личност, самовласност, икона Божија, слободна 

личност , подобије, и слично шта се под тим појмовима подразумева.  

       Читаће, учиће и моћи да сагледају грех као промашај људског назначења, да разликује 

слободу од самовоље, увиди да човек може бити роб својих лоших особина и навика. Биће 

подстакнути да увиде вредност ближњега у сопственом животу, да усвоје став да једино 

кроз љубав и постојану молитву човек може превазићи конфликт у себи и према другима. 

Од ученика се очекује да вреднује своје поступке на основу Христових заповести о љубави, 

да познаје те заповести и образложи, да примењује, на основу учења и искуства.  

Евхаристијско подвижнички етос, подвиг као начин живота у Цркви и у животу потребно 

је да посведоче тако што ће имати одговорност за своје обавезе, да воде рачуна око 

понашања према заједници којој припадају, посебно родитењима, старешинама, другарима. 

Такође, моћи ће да препознају различите подвиге као путеве који воде ка истом циљу, да 

објасне кад и како се пости, увиде смисао и значај поста и молитву као начин служења 

Богу. 

Хришћанским врлинама ће бити подучавани, па с тим у вези моћи ће да се критички односе 

према својим поступцима, да читају Житија Светих, да заснују свој однос према Богу и 

ближњима на захвалности  

   Ученици ће усвојити и бити подстакнути на личну молитву као припрему за саборну 

молитву и моћи да објасне значење речи Литургија и Евхаристија, односе међу члановима 

Цркве, препознају неке од елемената Литургије, увиде да Молитва Господња има 

литургијску основу.  

 Моћи ће да наведу најважније делове храма и препознају њихову богослужбену намену, 

именују нека богослужења и знају да постоје покретни и непокретни празници. 
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 Моћи ће да објасне шта значи Царство Божије и да у пуноћи наступа по другом 

Христовом доласку и Васкрсењу мрттвих, да је Литургија икона Царства Божијег. 

Моћи ће да препричају догађај Преображења Господњег, да повежу појмове светости и 

обожења са дејством Светога Духа, да препознају да је предукус Царства Божијег присутан 

у моштима, чудотворним иконама, исцељењима...  

Правиће разлику између православне иконографије и световног сликарства, као и да 

препознају икону као символ Царства Божијег;  

Биће подстакнути да на правилан начин изражавају поштовање према хришћанским 

светињама и богослужељима.  

 

 

Опште међупредметне предметне компетенције 

Имајући у виду захтеве новозаветне еклисиологије и етоса, као и могућности транспоновања 
њеног садржаја и смисла у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким и етичким чиниоцима приликом извођења наставе и тумачења 

подвижничко-евхаристијског етоса,  због комплексности  теме и неопходна је прилагођеност 

теме узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика.  

Опште предметне компетенције 

          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.  

          Способност ученика да уочи сличност, разлике и каузални однос Бога и човека. 

Имајући у виду захтеве новозаветне еклисиологије и етоса, као и могућности 

транспоновања њеног садржаја и смисла у педагошко дидактичка решења, наставник 

би требало да води рачуна и о психолошким и етичким чиниоцима приликом извођења 

наставе и тумачења подвижничко-евхаристијског етоса,  због комплексности  теме и 

неопходна је прилагођеност теме узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.  
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       Способност наставника да доведе до  ученичког схватања о значају заједнице на 

Литургији, о Светој тајни причешћа као сједињењу са Христом. Литургија као 

заједница и као служба која преображава свет. 

        Компетенције наставника су да разбија стереотип, предрасуде, 

једнодимензионалност сагледавања и тумачења бессмисла овоземаљског живота и 

смрти као коначности.  Све постоји са неким смислом, и ништа није створено да би 

заувек нестало. 

         

 

 

 

Специфичне предметне компетенције 

                 Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном 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. 

             Специфичност теме  је способност повезивања и развијања когнитивних 

способности и уочавања суштине односа Бог-човек. Бог се откривао и назначио себе, 

указао на боголикост и иконичност човека као најсавршенијег створеног бића.        
Компетенције су адекватне ако је наставник способан да пружи квалитативну наставу; 

настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Христоса препозна као кључ етоса, 

као темељ евхаристије и подвижништва. 

    Овде је битно објаснити компетенције Христоса у светотајинском животу Цркве.  

Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Литургију схвати као 

заједницу у којој  остварује пуноћу и богатство своје личности кроз заједницу са 

Христом. 

   Развијање способности и компетенције за формирање шире слике и перцепције 

смисла стварања, за развијање духовне и насушне потребе бића да верује, да тежи 

смислу, вечности, да се нада и гледа у будућност. Да осети властити смисао и сврху 
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постојања.  

 

Кључни појмови садржаја програма  

Боголикост; Бог; Иконичност;Икона; Подобије; Самовласност; Личност; Ум; Љубав;  

Човек; Етос; Христос; Апостоли; Јерусалим;  Литургија; Исус Христос; Царство Божје; 

Евхаристија; Есхатон, Други Христов долазак; Парусија  

 

Образовни стандарди за основно образовање 

 Образовни стандарди представљају, прво, опис пројектованих и очекиваних исхода 

образовног система у одређеној фази или етапи образовања, и друго, јасан и усаглашен 

инструмент за праћење и вредновање његове ефикасности. Применом стандарда можемо да 

добијемо податке о томе да ли мере које су предузете у образовном систему дају очекиване 

ефекте, односно , да ли су исходи оставрени и у којој мери ( основни, средњи и напредни 

ниво остварености исхода у односу на стандарде). Примена таквог система вредновања 

допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу одлука које су 
засноване на емпиријски добијеним подацима. Образовни стандарди су део документа у 

односу на који су рађени програми предмета оријентисани на исходе и процесе учења. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

( начин и поступци за остваривање програма) 

 Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако 

да наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 

Православног катихизиса и Историје, група располаже, када су у питању нове теме.  

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 сазнајно, а мање на формативно 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. Потребно је усвајање вредносних судова на основу 

чињеница, а не личних паушалних мишљења. Битно је критичко процењивање 
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сопствених предрасуда и стереотипа. 

 Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.   

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

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 

радионица и у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика; 

- кроз практичне радионице; 

- кроз израду паноа, презентација, пројеката... 
 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика  

 

 

Начин праћења остваривања програм, начин праћења и вредновања 
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 напредовања ученика: 

 

            Праћење напредовања ученика, врши се постављањем питања у складу са  

дидактичким захтевима, пропитивањем у складу занимљивог разговора, ученичког  

излагања и разумевања градива.  Кратки, јасни и прецизни одговори, методологијом 

            квиза и слично 

 

 

  

 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 
 

 

 

Стручно усавршавање, корелација са другим наставним предметима, инвентивне 

методе и наставна средства 

 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески,наставних средстава: 

 

Дидактички материјал, библијски анимирани филмови, рачунар, карте, иконе, 

едукативне игре, штампани и писани текстови. 

 

Начин прилагођавања програма и начини измене програма 

( индивидуализације, ИОП1, ИОП2, ИОП3, подршка логопеда, специјалног 
педагога) 
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