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На основу члана 27. Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 

55/2013 и 101/2017 од 10.11.2017.године) и на основу члана 56. Закона о основама система 

образовања и васпитања  школа развија и реализује Школски програм. На основу члана 61. 

Закона о основама система образовања и васпитања, Школски програм доноси Школски одбор на 

период од четири године. Орган управљања OШ ,,Павле Поповић“ Вранић на 23.седници, 

одржаној дана 21.6.2018. године донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

 
1. Доноси се Школски програм  за период од јун, 2018.године до јуна, 2022.године 

 

 

Образложење 

 
         Школски одбор је у писаној форми добио Школски програм  за период од јун, 2018.године 

до јуна, 2022.године.  Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром 

образовања и васпитања.  

Школски програм  је представила  Јела Стевановић, директор школе. 
         Имајући у виду све изнето Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке. 
 
Поука о правном леку: Одлука органа управљања је коначна.  

 
 
 

Председник Школског одбора 
 

--------------------------------------------- 
Илија Спасојевић 



3 
 

Садржај  
Увод ............................................................................................................................................................ 7 

1. Циљеви школског програма................................................................................................................. 8 

2. План учења и наставе за основно образовање и васпитање ............................................................. 8 

2. Наставни план основног образовања и васпитања .......................................................................... 11 

2.1. План наставе и учења за први разред ......................................................................................... 12 

2.2. Наставни програм за први разред основне школе .................................................................... 14 

2.2.1.Програм изборних предмета за први разреда ..................................................................... 42 

2.2.2. Пројектна настава ................................................................................................................. 49 

2.3. Наставни програм за други разред ............................................................................................. 50 

2.3.1. Програм изборних предмета за други разред..................................................................... 77 

2.4. Наставни програм за трећи разред ............................................................................................. 86 

2.4.1. Програм изборних предмета за трећи разред ..................................................................... 98 

2.5. Наставни програм за четврти разред ....................................................................................... 106 

2.5.1. Програм изборних предмета за четврти разред ............................................................... 121 

3. Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања ............................................ 130 

3.1. Наставни план и програм за пети разред основне школе .......................................................... 133 

3.1.1. Наставни програм српског језика .......................................................................................... 135 

3.2.2. Наставни програм страног језика .......................................................................................... 148 

3.1.3. Наставни програм ликовне културе ...................................................................................... 167 

3.1.4. Наставни програм музичке културе ...................................................................................... 174 

3.1.5. Наставни програм историје .................................................................................................... 179 

3.1.6. Наставни програм географије ................................................................................................ 183 

3.1.7. Наставни програм физике ...................................................................................................... 189 

3.1.8. Наставни програм математике ............................................................................................... 190 

3.1.9. Наставни програм биологије ................................................................................................. 193 

3.1.10. Наставни програм хемије ..................................................................................................... 205 

3.1.11. Наставни програм информатике и рачунарства ................................................................ 205 

3.1.12. Наставни програм технике и технологије .......................................................................... 208 

3.1.13. Наставни програм физичког и здравственог васпитања ................................................... 212 

3.1.14. План обавезних физичких активности ............................................................................ 219 

3.1.15. План обавезних изборних наставних предмета за пети разред ........................................ 220 

3.3. Наставни програм за шести разред основне школе .................................................................... 255 

3.3.1. Наставни програм српског језика .......................................................................................... 257 



4 
 

3.3.2.Наставни програм страног језика ........................................................................................... 260 

3.3.3. Наставни програм ликовне културе ...................................................................................... 262 

3.3.4. Наставни програм музичке културе ...................................................................................... 265 

3.3.5. Наставни програм историје .................................................................................................... 266 

3.3.6. Наставни програм географије ................................................................................................ 268 

3.3.7. Наставни програм физике ...................................................................................................... 270 

3.3.8. Наставни програм математике ............................................................................................... 273 

3.3.9. Наставни програм биологије ................................................................................................. 275 

3.3.10.Наставни програм хемије ...................................................................................................... 276 

3.3.11.Наставни програм технике и технологије ........................................................................... 276 

3.3.12. Наставни програм информатике и рачунарства ................................................................ 277 

3.3.13. Наставни програм физичког образовања............................................................................ 279 

3.3.14. Програм изборних предмета за шести разред .................................................................... 288 

3.4. Наставни програм за седми разред............................................................................................... 298 

3.4.1.Наставни програм српског језика ........................................................................................... 298 

3.4.2. Наставни програм страног језика .......................................................................................... 301 

3.4.3.  Наставни програм ликовне културе ..................................................................................... 304 

3.4.4. Наставни програм музичке културе ...................................................................................... 307 

3.4.5. Наставни програм историје .................................................................................................... 309 

3.4.6. Наставни програм географије ................................................................................................ 311 

3.4.7. Наставни програм физике ...................................................................................................... 313 

3.4.8. Наставни програм математике ............................................................................................... 314 

3.4.9. Наставни програм биологије ................................................................................................. 317 

3.4.10. Наставни програм хемије ..................................................................................................... 319 

3.4.11. Наставни програм техничког и информатичког образовања ........................................... 321 

3.4.12. Наставни програм физичког васпитања ............................................................................. 324 

3.4.13. Програм изборних предмета за седми разред .................................................................... 327 

3.5. Наставни програм за осми разред ................................................................................................ 341 

3.5.1.Наставни програм српског језика ........................................................................................... 341 

3.5.2. Наставни програм страног језика .......................................................................................... 344 

3.5.3. Наставни програм ликовне културе ...................................................................................... 347 

3.5.4. Наставни програм музичке културе ...................................................................................... 350 

3.5.5. Наставни програм историје .................................................................................................... 352 

3.5.6. Наставни програм географије ................................................................................................ 354 



5 
 

3.5.7. Наставни програм физике ...................................................................................................... 356 

3.5.8. Наставни програм математике ............................................................................................... 358 

3.5.9. Наставни програм биологије ................................................................................................. 361 

3.5.10. Наставни програм хемије ..................................................................................................... 362 

3.5.11. Наставни програм техничког и информатичког образовања ........................................... 364 

3.5.12. Наставни програм физичког васпитања ............................................................................. 367 

3.5.13. Програм изборних предмета за осми разред ...................................................................... 370 

4. Програм допунске и додатне наставе (по разредима) ................................................................... 384 

4.1. Програм допунске и додатне (I-IV) .......................................................................................... 384 

4.1.1. Програм допунске и додатне наставе  за први разред ..................................................... 384 

4.1.2. Програм допунске и додатне наставе  за други  разред .................................................. 386 

4.1.3. Програм допунске и додатне наставе  за трећи разред ................................................... 388 

4.1.4. Програм допунске и додатне за четврти разред .............................................................. 391 

4.2. Програм допунске и додатне наставе (V-VIII) ........................................................................ 393 

4.2.1. Програм допунске и додатне наставе  за пети разред ..................................................... 393 

4.2.2. Програм допунске и додатне наставе за шести разред ................................................... 398 

4.2.3. Програм допунске и додатне наставе за седми разред .................................................... 405 

4.2.4. Програм допунске и додатне наставе за осми разред ..................................................... 413 

5. Програм културних активности школе ....................................................................................... 423 

6. Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности ........................................... 423 

7. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања ................................................................................................................. 424 

8. Програм слободних и ваннаставних активности ученика ............................................................ 427 

8.1. Креативна радионица (ваннаставна активност – први разред) ............................................. 428 

8.2. Драмска секција ......................................................................................................................... 429 

8.2. Литерарно-рецитаторска секција ............................................................................................. 430 

8.3.Новинарска секција..................................................................................................................... 433 

8.4. Калиграфска секција .................................................................................................................. 434 

8.5. Спортска секција ........................................................................................................................ 436 

8.5.1.Одбојкашка секција ............................................................................................................. 436 

8.5.2 Фудбалска секција ............................................................................................................... 436 

8.5.3. Секција рукомета ................................................................................................................ 437 

8.5.4. Секција кошарке ................................................................................................................. 438 

8.5.5. Секција стоног-тениса ........................................................................................................ 438 

8.6. Саобраћајна секција ................................................................................................................... 440 



6 
 

8.7. Весела радионица ....................................................................................................................... 441 

8.8. Секција енглеског језика ........................................................................................................... 442 

8.9. Еколошка секција ....................................................................................................................... 442 

9. Програм професионалне оријентације ............................................................................................ 443 

10. Програм здравствене заштите и здравственог васпитања у школи ........................................... 444 

11. Програм социјалне заштите ........................................................................................................... 444 

12. Програм заштите животне средине ............................................................................................... 444 

13. Програм сарадње са локалном самоуправом ............................................................................... 445 

14. Програм сарадње са породицом .................................................................................................... 446 

15. Програм излета, екскурзија и наставе у природи ........................................................................ 447 

16. Програм рада школске библиотеке ............................................................................................... 448 

17. Начини остваривања различитих области развојног плана школе ............................................ 450 

17.1. Програм школског маркетинга ............................................................................................... 450 

17.2. Програм рада ученичког парламента ..................................................................................... 451 

18. Програм рада са ученицима са посебним потребама .................................................................. 452 

19. Програм безбедности и здравља на раду који се реализује у сарадњи са локалном заједницом

................................................................................................................................................................. 454 

 

 



7 
 

Увод 

  

Основно образовање (образовно-васпитни рад) остварује се на основу школског програма, 

у складу са Законом. Школски програм омогућава ориjентациjу ученика и родитеља, односно 

другог законског заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и 

његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. Школским 

програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према 

потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.  

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, 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 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;  

10) развој свести о себи, развој 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 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 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, 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 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. 
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1. Циљеви школског програма 
 

 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно планa наставе 

и учења. Школски програм утемељен jе на начелима:  

 1) усмерености на процесе и исходе учења;  

 2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 

 програма;  

 3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања 

 ставова и усваjања вредности код ученика;  

 4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 

 наставних предмета;  

 5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

 напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 6) заснованости 

 на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења; 

  7) уважавања искуства, учења и знања коjа ученици стичу ван школе и њихово 

 повезивање са садржаjима наставе;  

 8) развиjања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

 учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота;  

 9) коришћења позитивне повратне информациjе, похвале и награде као средства за 

 мотивисање ученика;  

 10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоjа обезбеђивањем 

 услова за живот и рад у школи. 

 

Школски програм садржи:  

1. циљеве школског програма; 

2. назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и  

3. језик на коме се остварује програм;  

4. начин остваривања школског програма   

5. начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања 

6. друга питања од значаја за школски програм 

 

 

 

2. План учења и наставе за основно образовање и васпитање 
 

Планирање  наставе 

Програми базирани на исходима дају већу слободу наставнику у погледу планирања и 

реализације наставе. 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. Приликом планирања наставе 

и учења потребно је руководити се:  

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине 

напредовања;  
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- интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар 

истог предмета и различитих предмета;  

- партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу;  

- превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

- уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем 

примене наученог и свакодневном животу;  

- неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање;  

- редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

У фази планирања и писања припреме за час, наставник дефинише пирамиду исхода на 

три нивоа: оне које би сви ученици требало да постигну, оне које већина ученика може да 

постигне и оне које би само неки ученици требали да достигну (три нивоа постигнућа).  

На часовима ће се комбиновати различите методе и облици рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикасном.  

У фази планирања учења и наставе наставници ће се водити исходима и покушати да кроз 

реализацију пројекта  раде на развијању међупредметних компетенција. Након завршетка 

основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 

вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати усвојене 

здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 
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Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.Опште међупредметне 

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

примењиве 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 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; 

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. 

Остваривање образовно-васпитне праксе. Настава треба да обезбеди сигурну, 

подстицајну и подржавајућу средину за учење у којој се негује атмосфера интеракције и однос 

уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. Улога наставника је да конкретизује програм 

према потребама одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и 

друге наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, 

као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа  налази.  

Праћење и вредновање. 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. Евалуација ученичког рада ће бити континуирана, док ће се  

похвале и предлози за унапређење ученичког рада указати на примерен начин тако што ће 

повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Повратна информација треба да буде благовремена, дата 

током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи 

на активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, 

односно да прво садржи оне елементе који су за похвалу, а тек потом оне које би ученик требало 

да развија и унапређује. 
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2. Први циклус основног образовања и 
васпитања 

2. Наставни план основног образовања и васпитања 
 

 

Табела 1. Наставни план за први, други, трећи и четврти разред основне школе 

 

Ред.бр.  A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Српски језик____________језик  5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Српски као нематерњи језик  2  72  2  72  3  108  3  108  

3.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  72  

4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

6.  Природа и друштво   -  -  -  -  2  72  2  72  

7.  Ликовна култура  1  36  2  72  2  72  2  72  

8.  Музичка култура  1  36  1  36  1  36  1  36  

9.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  3  108  3  108  3  108  

Укупно: A  
19-

21*  

684-

756*  

20-

22*  

720-

792*  

20-

23*  

720-

828*  

20-

23*  

720-

828*  

Ред.бр.  B. Изборни програми      

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

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе  
2  72  2  72  2  72  2  72  

УКУПНО: B  
1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

УКУПНО: A + B  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни програми и активности 

Ред.бр. 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1.  Редовна настава  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

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

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

4.  Додатна настава                    1  36  

5.  Настава у природи   
7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

 

 

 

Red. 

broj  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

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

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

3.  Eкскурзија  
1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

 

 

 

2.1. План наставе и учења за први разред 
 

 

Планирање наставе. Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и 

исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика првог разреда. Усмерени 

су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су 

дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да 

учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и 

развијао током једне године учења конкретног предмета. Овако конципирани програми 

подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција,  како општих и 

специфичних предметних, тако и кључних.  

 

Уџбеници који ће се користити у првом разреду су:  
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ОДОБРЕНИ УЏБЕНИЦИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

Од 2018/19.године 

НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1 

за први разред 

основне школе 

уџбенички комплет 

(Буквар, Наставни 

листови уз Буквар, 

Словарица уз Буквар, 

Читанка „Чувари 

маште“), ћирилица 

 Мирјана Стакић, 

Драгица Ђуровић и 

Вукица Јовић 

„Bigz školstvo“   

МАТЕМАТИКА 1 

за први разред 

основне школе 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска 

– 1. и 2. део), ћирилица 

Сања Маричић „Bigz školstvo“   

СВЕТ ОКО НАС 1 

за први разред 

основне школе 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска 

-  први и други део); 

ћирилица  

 

Сања Благданић, 

Зорица Ковазевић и 

Славица Јовић) 

„Bigz školstvo“   

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 1 

уџбеник за први разред 

основне школе; 

ћирилица  

Драгомир Братић „Bigz školstvo“   

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 1,  

уџбеник за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

 

Кристинка Селаковић 

и Катарина 

Трифуновић 

„Bigz školstvo“   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

за први разред 

основне школе 

Happy house 1, уџбеник 

са електронским 

додатком  

 

Стела Мејдмент и 

Лорена Робертс 

„The english book“   

 

 

С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на 

друге изворе информисања и стицање знања и вештине. Избор метода и облика зависи од 

наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивдиуалних карактеристика ученика.  

У фази планирања учења и наставе наставници ће се водити исходима и покушати да кроз 

реализацију пројекта  раде на развијању међупредметних компетенција. Пројектна настава је 

обавезна за све ученике. 
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2.2. Наставни програм за први разред основне школе  
 

 

Назив предета  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 први разред 

Годишњи број 

часова  
180 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири 

предметне области: Почетно читање и писање, Књижевност, Језик и Језичка 

култура. Дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Почетно 

читање и писање - 90 часова, Књижевност - 45 часова, Језик - 10 часова и 

Језичка култура - 35 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без уклапања са другим областима. 

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог 

разреда основне школе, али, ако је потребно, наставља се и у другом 

полугодишту. Почетно читање и писање рализује се самостално, али обухвата 

и садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе.  

Учитељи ће користити комбинацију монографског и групног поступка, групни 

или комплексни поступак. 

Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе 

школске године, из буквара/почетнице и уз помоћ читанке као основних 

наставних средстава, тако што учитељ планира њихову реализацију у складу са 

индивидуалним карактеристикама ученика и укупним могућностима колектива, 

руководећи се иходима учења. Приликом оспособљавања ученика да уз помоћ 

учитеља разумеју текстове из школс лектире, али и популарне, информативне 

текстове из часописа за децу, енциклопедија и сл. важно је настојати да се уоче 

догађаји, просторни и временски односи и битне појединости у описима бића и 

природе. Како се текстови из школске лектире користе за усавршавање читања и 

писња и увођење ученика у основне појмове о књижевности, тако се ученици 

подстичу да уоче ликове у књижевном делу, њеихове особине и поступке; 

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

добра и зла. 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму 

нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову 

функцију. На пример, реченица се не упознаје само ка граматичка јединица (са 

становишта њене структкуре) већ и као комункативна јединица (са становишта 

њене функције у комуникацији). 
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Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, 

односно усавршавање говора, слушања, читања и писања. Ове четири 

програмске подобласти усмерене су на неговање културе говора, писемног 

изражавања, богаћење речника и у ширем смислу, на развијање комуникативних 

способности ученика. Наставни рад у области Језичка култура реализује се у 

прожимању са другим областима предмета, као и кроз самосталне наставне 

јединице 

 

 

 

 

ИСХОДИ  
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

- разликује изговорени глас и 

написано слово; изговорене и 

написане речи и реченице; 

- влада основном техником 

читања и чисања ћириличког 

текста; 

- разуме оно што прочита; 

- активно слуша и разуме 

садржај 

књижевноуметничког текста 

који му ес чита; 

- препозна песму, причу и 

драмски текст; 

одреди главни догађај, време 

(редослед догађаја) и место 

дешавања у вези са 

прочитаним текстом; 

 

- уочи ликове и прави 

разлику између њихових 

позитивних и негативних 

особина; 

- изрази своје мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу; 

- препозна загонетку и 

разуме њено значење; 

- препозна басну и разуме 

њено значење; 

- разликује слово, реч и 

реченицу; 

- правилно изговори и 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ 

И ПИСАЊЕ 

 

 

 

Глас и слово; штампана и писана слова 

ћирилчког писма. 

Речи и реченице као говорне и писане 

целине. 

Текстови засићени словима која се 

обрађују/текстови предвиђени за 

глобално читање. 

Све врсте текстова који су написани 

штампаним или писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-синтетичка вежбања; 

лексичка и синтаксичка вежбања; 

моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, самостлано 

писање и диктат). 

Читање (шчитавање/глобално читање, 

гласно и тихо читање); питања којима се 

проверава разумевање прочитаног. 

Изговор и писање гласова који 

ученицима причињавају тешкоће 

(нпр.ђ,ћ,џ,ч,ј,љ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма, Ја сам чудо видео 

Јован Јовановић Змај, Зимска песма 

Војислав Илић, Пролетња зора/ Воја 

Царић, Пролеће/ Мира Алечковић, Ветар 

сејач Десанка Максимовић, Првак; 

Хвалисави зечеви / У гостима/Ливадско 

звонце Гвидо Тартаља, Китова 

беба/Мрави/Постеља за зеку  

Бранко Ћопић, Јежева кућица / Срећна 
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напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне 

структуре са одговарајућом 

инотнацијом, односно 

интерпункцијским знаком на 

крају; 

- правилно употреби велико 

слово; 

- учтиво учествује у вођеном 

и слободном разговору; 

- обликује усмену поруку 

служећи се одговарајућим 

речима; 

- усмено препричава; усмено 

прича према слици/сликама и 

о доживљајима; 

- усмено описује ствари из 

непосредног окружења; 

- бира и користи 

одговарајуће речи у говору; 

на правилан начин користи 

нове речи у свакодневном 

говору; 

- напамет говори краће 

књижевне текстове; 

- учествује у сценском 

извођењу текста; 

- пажљиво и културно слуша 

саговорнике; 

- слуша, разуме и 

парафразира поруку; 

- слуша инерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова ради 

разумевања и доживљавања; 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова година 

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа 

згодна; Дете / Деца су украс света 

Стеван Раичковић, Цртанка / Бранислав 

Лазаревић , Сликар 

Перо Зубац, Добар друг ти вреди више 

Драгомир Ђорђевић, Није лако бити 

дете  

Проза 

Народна прича, Свети Сава и ђаци 

Народна прича, Деда и репа / Голуб и 

пчела 

Народна басна, Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе 

Лав Николајевић Толстој, Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/ Игор 

Коларов, Дум-дум Оливер и његов бубањ 

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било 

слово/ Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни 

ћошак 

Избор из народних и ауторских загонетки 

(Десанка Максимовић, Загонетке лаке за 

прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и 

Бране Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће увек да буде 

први 

Бора Ољачић, Први дан у школи 

Популарни информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе 

(Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, 

знаменита завичајна личност и др.); 

Милан Шипка; Буквар 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме за децу 

(избор) 

Избор из басни и сликовница за децу 

Књижевни појнови: 

- песма; 

- прича;  

- догађај; место и време збивања; 



17 
 

- књижевни лик – излгед, основне 

особине и поступци; 

- драмски текст за децу; 

- шаљива песма; 

- басна; 

- загонетка. 

 

 

- примењује основна 

правописна правила; 

- пише читко и уредно; 

- писмено одговара на 

постављена питања; 

- спаја више реченица у 

краћу целину; 

- пише реченице по диктату 

пирмењујући основна 

правописна правила; 

- гласно чита, правилно и са 

размевањем; 

- тихо чита ( у себи) са 

разумевањем прочитаног; 

- пронађе информације 

експлицитно изнете у тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК  

 

 Граматика, правопис и 

ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа / слова у разликовању 

значења изговорене односно написане 

речи. 

Реченице као обавештење, питање и 

заповест. 

Велико слово на почетку реченице, у 

писању личних имена и презимена, имена 

насеља (једночланих) и назива места и 

улице у којој ученик живи, као и назив 

школе коју похађа.  

Правилно потписивање (име, па презиме) 

Тачка на крају реченице, место и 

функција упитника и узвичника у 

реченици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

Говорење 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, 

сценска импровизација.  

Сценско извођење текста (драмско и 

луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и 

синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

 

 

 

Слушање 

Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Писање 

 

 

 

 

 

 

Питање о сопствном искуству, бићима, 

предметима, појавама, сликама о 

књижевном и некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Краћа текстуална целина; о сопственом 

искуству, о доживљају, о сликама, 

поводом књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за 

диктирање. 

 

 

Читање 

 

 

 

 

 

Књижевни текстови. 

Текстови са практичном наменом: 

позивница, упутство, списак за куповину 

и др. 

Нелинеарни текстови: текст у табели, 

распоед часова, стрип, улазница и др. 

Информативни текстови: 

1.уџбнички: Милан Шипка, Буквар ; 

 текстови о знаменитим личностима 

српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог 

понашања (бонтон); о месту у којем 

ученици живе; о животињама итд. 

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура 
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Назив предмета  Енглески –страни језик  

Циљ Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред први  

Годишњи број 

часова  
72 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Програм предмета страни језик у првом циклусу основне школе усмерен је на 

развој функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним 

исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује 

користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и 

писања у програму посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте 

аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. Полазећи 

од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим 

врстама и видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне 

невербалне), формално и садржински централну позицију програма заузимају 

управо комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и 

других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних 

информација о другима; разумевање и давање једноставних упутстава и налога; 

позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри; исказивање молби, 

захтева, захвалности, планова, намера, саглашавања, противљења, допадања, 

недопадања, жеља, потреба и сл.).  
Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и 

програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у процесу 

комуникације у стању да разуме и продукује. 

Током часа смењиваће се различите технике и активности, као и различити 

облици рада - рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра 

по улогама, симулације итд.). Ученици ће учествовати у мануелним 

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

Игре примерене узрасту користиће се за загревање, развијање пажње и 

концентрације, јачање мотивације и увођење нове језичке грађе.   

 

 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА Садржаји 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да:  

- поздрави и 

отпоздрави, 

КОМУНИКАТИВНА 

ФУНКЦИЈА  
Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  
Реаговање на усмени импулс 

саговорника (наствника, вршњака и сл.); 

успостваљање контакта при сусрету  
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примењујући 

најједноставнија 

језичка средства; 

- представи себе и 

другог; 

- разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

- разуме кратка и 

једноставна упутства 

и налоге и реагује на 

њих; 

- даје кратка и 

једноставна упутства 

и налоге; 

Садржаји  
Hi! Hello. Good 

morning/afternoon/evening/night. How are 

you? I’m fine, thank you, and you? 

Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow). 

Have a nice day/weekend! Thanks, same to 

you!  

Интеркултурални садржаји: Формално и 

нефорамлно поздрављање, устаљена 

правила учтивости  

ПОЗДРАВЉАЊЕ  Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Slušanje kratkih i jednostavnih tekstova u 

kojima se neko predstavlja; predstavljanje 

sebe i drugih osoba, prisutnih i odsutnih.  

Sadržaji 

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your 

name? This is my friend. His name’s/name 

is Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, 

this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my 

teacher. That is Mr Jones. He’s your 

teacher. How old are you? I’m seven. He’s 

ten. Who’s this/that? It’s my father. Is Tom 

your brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. 

Is Jane your sister/friend? Yes, she is/No, 

she isn’t. Who’s in the picture? It’s my 

sister. Her name’s Susan.  

Lične zamenice u funkciji subjekta - I, you 

…  

Prisvojni pridevi - my, your…  

Pokazne zamenice - this, that  

Glagol to be - the Present Simple Tense  

Pitanja sa Who /How (old)  

Osnovni brojevi (1-10)  

(Inter)kulturni sadržaji: Prepoznavanje 

najosnovnijih sličnosti i razlika u načinu 

upoznavanja i predstavljanja u našoj zemlji 

i zemljama engleskog govornog područja.  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ; ДАВАЊЕ И И 

ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА  

Jezičke aktivnosti 

u komunikativnim situacijama 

Slušanje naloga i uputstava i reagovanje na 

njih; davanje kratkih i jednostavnih 

uputstava (komunikacija u učionici - 

uputstva i nalozi koje razmenjuju učesnici u 

nastavnom procesu, uputstva za igru i 
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slično).  

Sadržaji 

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! 

Look! Look at me/the picture! Sit down. 

Stand up. Turn around. Jump. Say 

hello/goodbye to your friend. Open/Close 

your books/notebooks. Put down your 

pencils. Pick up the rubber. Wash your 

hands. Open the window, please. Come in. 

Come here/to the board. Give me your 

book, please. Don’t do that. Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat… 

Cut out/stick/touch/point to... Colour the 

door yellow. Count from … to …. My turn 

now.Hurry up! Quick! Watch out! I 

understand/I don’t understand. I’m finished.  

Imperativ  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Poštovanje osnovnih normi učtivosti; dečje 

pesme odgovarajućeg sadržaja.  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА  

Jezičke aktivnosti 

u komunikativnim situacijama 

Slušanje kratkih jednostavnih poziva na 

zajedničku aktivnost i reagovanje na njih 

(poziv na rođendan, igru, druženje...); 

upućivanje i prihvatanje/odbijanje poziva 

na zajedničku aktivnost, uz korišćenje 

najjednostavnijih izraza.  

Sadržaji 

Let’s play football/the memory game/go to 

the park/sing. Come and play with me! 

Come to my birthday party. Cool! Super! 

Great! OK. All right. Sorry, I can’t.  

Imperativ  
(Inter)kulturni sadržaji: Prikladno 

prihvatanje i odbijanje poziva; proslava 

rođendana, igre, zabava i razonoda.  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

Jezičke aktivnosti 

u komunikativnim situacijama 

Slušanje jednostavnih iskaza kojima se traži 

pomoć, usluga ili obaveštenje; davanje 

jednostavnog, usmenog odgovora na 

iskazanu molbu; izražavanje i prihvatanje 

molbi, zahvalnosti i izvinjenja.  

Sadržaji 
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Can I have an apple, please? Yes, here you 

are. Thank you/Thank you, Maria/Thanks. 

You’re welcome. No, sorry/Not now/No, 

you can’t. Can you help me, please? 

Can/May I have some water, please? 

Can/May I go to the toilet/go out/come in? 

Excuse me, Teacher, …? I can’t see. Can 

you move, please? Sorry, can you repeat 

that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No 

problem.  

Modalni glagoli za izražavanje molbe - 

can/may  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Pravila učtive komunikacije.  

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА  

Jezičke aktivnosti 

u komunikativnim situacijama 

Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih 

izraza kojima se čestita praznik, rođendan; 

reagovanje na upućenu čestitku i 

upućivanje kratkih prigodnih čestitki.  

Sadržaji 

Happy birthday to you! Merry Christmas! 

Happy New Year! Happy Easter! Thanks, 

same to you!  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Najznačajniji praznici i način 

obeležavanja/proslave i čestitanja; prigodne 

dečje pesme i igre.  

- разуме позив и 

реагује на њега; 

- упути позив на 

заједничку 

активност; 

- разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

- упути кратке и 

једноставне молбе; 

- искаже и прихвати 

захвалност и 

извињење на 

једноставан начин; 

ЧЕСТИТАЊЕ  Jezičke aktivnosti u komunikativnim 

situacijama 

Slušanje kraćih jednostavnih opisa živih 

bića, predmeta i mesta u kojima se 

pojavljuju informacije o spoljnom izgledu, 

pojavnim oblicima, dimenzijama i ostalim 

najjednostavnijim karakteristikama; 

davanje kratkih usmenih opisa živih bića, 

predmeta i mesta.  

Sadržaji 

It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… 

It’s a blue ruler. I can see one red apple and 

two yellow bananas/three blue and four 

orange balloons. Here’s a crayon. What 

colour is it?It’s blue/The crayon is blue.  

Glagoli have got, to be za davanje opisa 

Pravilna množina imenica: book - books, 
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apple - apples…  

Modalni glagol can uz glagol see  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Dečje pesme i priče odgovarajućeg 

sadržaja.  

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА  

Jezičke aktivnosti u komunikativnim 

situacijama 

Slušanje iskaza u vezi sa potrebama, 

osetima, osećanjima; saopštavanje svojih 

potreba, oseta i osećanja i (empatično) 

reagovanje na tuđa.  

Sadržaji 

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for 

you. Do you want some water? Yes, please. 

No, thank you. Are you 

happy/sad/hot/cold?  

The Present Simple Tense (be, want) 

Modalni glagol can za izražavanje predloga  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Pravila učtive komunikacije.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА  

Jezičke aktivnosti u komunikativnim 

situacijama 

Slušanje kratkih tekstova u kojima se na 

jednostavan način opisuje položaj u 

prostoru; usmeno traženje i davanje 

informacija o položaju u prostoru.  

Sadržaji 

Where’s my dad? Is he in the bedroom? 

No, he’s in the bathroom. Where’s your 

dog? It’s in the garden. Where’s my bag? 

It’s on the chair. Where’s the toilet? It’s 

here/over there.  

Prilozi i predlozi za izražavanje položaja i 

prostornih odnosa - here, there, in, on  

Pitanja sa Where  

(Inter)kulturni sadržaji: Kultura stanovanja: 

selo, grad.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ  

Jezičke aktivnosti u komunikativnim 

situacijama 

Slušanje kratkih tekstova s jednostavnim 

iskazima za izražavanje 

pripadanja/nepripadanja i 

posedovanja/neposedovanja i reagovanje na 

njih; usmeno iskazivanje 

pripadanja/nepripadanja i 
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posedovanja/neposedovanja.  

Sadržaji 

This is my ball. Is that your bike?I’ve got a 

dog. Have you got a pet? He/She’s got two 

brothers. Who’s got a/an...?  

Prisvojni pridevi my, your…  

Have got za izražavanje 

pripadanja/posedovanja  

(Inter)kulturni sadržaji: Porodica, prijatelji, 

kućni ljubimci, igračke.  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊ

А И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВ

АЊА  

Jezičke aktivnosti u komunikativnim 

situacijama 

Slušanje kratkih tekstova s jednostavnim 

iskazima za izražavanje 

dopadanja/nedopadanja i reagovanje na 

njih; usmeno iskazivanje 

slaganja/neslaganja, 

dopadanja/nedopadanja  

Sadržaji 

Do you like ice cream? Yes, I do/No, I 

don’t. I like apples and oranges. I don’t like 

milk or cheese. Do you like games?  

The Present Simple Tense glagola like  

(Inter)kulturni sadržaji: 

Hrana i piće.  

Кључни појмови: комуникација, рано учење, језичка активност, језичке компетенције и 

интеркултуралност. 
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Назив предета  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 број 

часова  
180 часова 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број 

часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, 

утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација градива), 

водећи рачуна о циљу предмета и исходима.  

Геометрија (27; 11 + 16); Бројеви (146; 57 + 89); Мерење и мере (7; 3 + 4)  

Предложени редослед реализације тема:  

1. Геометрија - Положај, величина и облик предмета;  

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

3. Геометрија - Линије;  

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

5. Мерење и мере;  

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

преласка десетице). 

Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се учењем 

математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и 

теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука. Сам процес учења математике има 

своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја 

часова предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања знања. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање 

ученика, и настојати, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога 

наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и 

усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и 

друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

Основу сазнања у геометрији чини посматрање и класификација облика на 

основу уочених особина. Међусобни односи предмета у простору исказани 

просторним релацијама изграђују се посматрањем различитих предмета у 

простору, манипулисањем објектима (практична просторна оријентација), 

именовањем и мисаоним издвајањем уочених односа. Просторне релације 

ученици усвајају у односу на себе, у односу на друга бића и предмете (уз 

ротације тј. окретање) и у односу на тло. Уочавају се и истичу међусобно 

супротни односи: испред-иза, испод-изнад, горе-доле, лево-десно, са исте стране 



26 
 

- са супротних страна. Игролике активности треба користити у циљу уочавања 

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

табели. 

Изграђивање појма броја обухвата: визуелну представу, визуелну 

кореспонденцију једнакобројних колекција објеката, пребројавање, цифарски 

запис. Број до кога се долази пребројавањем визуализује се на различите начине 

(скуповно, дијаграмима, бројевним сликама, на бројевној правој) чиме се 

продубљује разумевање структуре броја. На почетку је значајна манипулација 

очигледним средствима (жетонима, штапићима, картицама, прстима). Бројеви се 

упознају у блоковима: до 5 (укључујући 0), прва десетица, друга десетица, прва 

стотина. 

У оквиру теме мерење и мере, кроз практичне активности треба упознати 

ученике са концептом мерења, без увођења стандардних јединица мере. Ове 

активности обухватају мерење различитих предмета истом јединицом мере (нпр. 

сламком, спајалицом, корацима) и мерење једног предмета коришћењем 

различитих јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да: измере задате 

дужине надовезивањем и пребројавањем јединичних мера, прикажу резултате 

мерења (табелом или дијаграмом) и упореде дужине. 

  

ИСХОДИ  ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

  

- 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; 

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 отворена 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. 

Сабирање и одузимање 

бројева до 100 без прелаза 
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- броји унапред и уназад и 

са прескоком; 

- прочита, запише, упореди 

и уреди бројеве прве 

стотине и прикаже их на 

бројевној правој; 

- користи редне бројеве; 

- разликује парне и непарне 

бројеве, одреди највећи и 

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. 

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 дужине 

нестандардним јединицама 

мере. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење дужине  

нестандардним јединицама 

мере 

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

часова  
72 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Завичајни принцип (принцип животне близине) одређује просторну и временску 

блискост природних и друштвених појава и процеса и као такав представља 

једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од 

просторно и временски најближих феномена за ученика, док се у старијим 

разредима просторни и временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир 

унутар ког се остварују предметни исходи у првом разреду чине садржаји из 

најближег и непосредног окружења ученика - дома, школе, насеља/дела насеља 

у коме ученик живи. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ 

треба да подстакне ученике на различите врсте активности које ангажују како 

поједина чула, тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака 

даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у 

комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима ученика при 

упознавању света и процесу учења. У наставном процесу се, дакле, полази од 

несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. 

Активности ученика потребно је примерити предметним исходима, 

специфичностима изабраних садржаја и узрасту ученика. Постепено треба 

повећавати ниво захтева и самосталности ученика приликом упознавања 

природних и друштвених појава. 

Стварност (природна и друштвена) која нас окружује и из које произилази 

садржај овог предмета, заснована је на повезаности различитих појава и 

процеса. Ради формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем 

појмова, при избору и распореду програмске грађе примењен је спирално-

узлазни модел, а у складу са узрасним карактеристикама ученика. То значи да ће 

се иста тематика из разреда у разред проширивати, продубљивати и посматрати 

са различитих аспеката. Изградња система у настави, последица је постојања 

система у стварности. Улога учитеља је управо да код ученика осветли и креира 

ту целовиту слику, а не да наставне садржаје тумачи само као биолошке, 

географске, историјске и друге садржаје. 

 

 

 

ИСХОДИ  ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- препозна и искаже 

радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге; 

НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ  

Ја и други   
Основна осећања (радост, 

страх, туга и бес). 

Основне животне потребе 
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- 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; 

- 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: 

(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 

дому и школској средини, 

саобраћају, током 

природних непогода). 

Оријентација у 
времену и 
простору   

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 
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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 делове 

тела и њихову улогу у 

његовом свакодневном 

животу; 

- препознаје улогу чула 

вида, слуха, мириса, укуса 

и додира у његовом 

свакодневном 

функционисању и 

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. 

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. 
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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. 

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). 

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

окружењу. 
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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 број 

часова  
36 часова 

Дидактичко-методичко 

остваривање програма 

Наставник ће током године, сваки пут када се укаже прилика, 

упућивати ученике на предмете које користе или виђају у свом 

окружењу (аутомобили, мобилни телефони, школски прибор, прибор 

за јело...), а чији изглед (дизајн) може бити повезан са неком врстом 

уместности (вајарством, сликарством, чрничарством....) Исто се 

очекује и у наредним разредима, тако да ове садржаје одређује 

наставник, водећи рачуна да не оптерети ученике информацијама. Оно 

што је примарно је да ученици пореде свој и утисак других, да 

постепено уче да образлажу (својим речима) оно што им се свиђа или 

не свиђа, да разумеју и поштују чињеницу да свако може имати 

другачији естетски доживљај (који се, с временом, мења). Када је реч о 

уметничким занимањима и продуктима, довољно је ученицима 

понудити неколико једноставних појмова које треба да повежу (на 

пример, сликар - слика). Уколико постоје могућности, наставник 

током године води ученике у најмање две установе културе (на 

пример, у биоскоп и у позориште) и упућује их на правила понашања 

и облачења, на разлике у правилима понашања и на опажање уређења 

простора и карактеристичне атмосфере унутар установе. Важно је да 

се ови садржаји уче ненаметљиво и постепено, тако да развијају 

радозналост, осећај за естетичке вредности и интересовање за 

уметност и културу. 

ИСХОДИ 

по завршетку разреда 

ученик треба 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; 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОПАЖАЊЕ  

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. 

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ   Уметничка занимања и 
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- одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, 

положај облика у 

простору и у равни; 

- црта на различитим 

подлогама и форматима 

папира; 

- користи материјал и 

прибор у складу са 

инструкцијама; 

- обликује једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

- одабере, самостално, 

начин спајања најмање 

два материјала; 

- преведе једноставне 

појмове и информације у 

ликовни рад; 

- изрази, материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

- преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, 

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. 

продукти. Сликар - слика, вајар - 

скулптура, фотограф - 

фотографија... Изглед 

употребних предмета које су 

дизајнирали уметници. 

ОБЛИКОВАЊЕ  

Установе културе (биоскоп, 

музеј, галерија, позориште, 

библиотека…). Правила 

понашања и облачења у 

различитим установама културе, 

договорена правила понашања.  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

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). 

Кључни  појмови: простор, облик, линија  

 

Назив предета  МУЗИЧКА КУЛТУРА 



34 
 

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 број 

часова  
36 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу 

у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење 

у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 

изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво.  

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну 

комбинаторику, драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног 

потенцијала ученика, као и одличну основу за интеграцију са другим 

предметима. 

Циљ наставног процеса у области слушања музике је да код ученика развије 

капацит пажње и способност активног слушања (са задатком) чиме се развија и 

музичка меморија, те не треба инсистирати на памћењу, а поготово не на 

провери слушаних дела Уколико наставник у вези са слушаним делом, обезбеди 

квалитетно искуство ученику ученик ће се сам вратити на то дело и временом 

бити у стању да га препозна. Овако постављено слушање музике, које подстиче 

развој музичке пажње, способност праћења музичког тока са разумевањем и 

упознавање са изражајним елементима, који су у служби исказивања ’музичке 

поруке’ или комуникације, од суштинске је важности и за музичко извођење и 

музичко стваралаштво. 

Кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, 

подстиче се и развијање личног стила изражавања. Циљ наставног процеса у 

области извођења музике је подстицање ученика да се музички изражавају и да 

истражују начине који су њима својствени. Мерило успеха је учешће и 

мотивисаност ученика. 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких 

способности које се стичу у свим музичким активностима, а резултат су 

креативног односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује 

стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем 

усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и 

знања. 

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим 

ситуацијама у домену музичке културе. Наставник треба да искористи сваку 

прилику у току слушања или извођења, да објасни ученицима како треба да се 

понашају, зашто и шта се од њих очекује 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  

- 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; 

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). 

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...).  

Изговор бројалице у ритму уз 

покрет - пљескање, пуцкетање 

прстима, корачање, дланом о 

надланицу, ударом о клупу. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање - правилан 

начин певања. 

Правилна дикција - изговарање 
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брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет - песме 

уз игру и народне песме. 

Певање модела и наменских 

песама и повезивање њихових 

почетних тонова уз боју (до-

зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-

плаво и сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и 

начииа 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 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, 
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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. 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење 
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Назив предета  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 број 

часова  
108 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, 

материјално-техничких и просторних услова. Програм предмета физичког и 

здравственог васпитања састоји се од три предметне области:  

- физичка способност,  

- моторичка вештина,  

- физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, 

ставова и вредности из предшколског васпитања и образовања.  

Основни принципи 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 биће у функцији ефикасне организације и 

интензификације часа у циљу достизања постављених исхода. 

 

 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да:  

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

- комбинује и користи 

усвојене моторичке вештине у 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ   

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

МОТОРИЧНЕ 

ВЕШТИНЕ  

ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ  

Ходање: 

- кратким корацима, 
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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; 

- 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 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. 

Пузења, 

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. 
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Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у 

чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених 

елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји  

Колут назад из чучња у 

чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са 

задатом комбинацијом вежби. 

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. 

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 вештина (вежби). 

  Физичка и Основни термини у вежбању. 
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здравстевна 

култура 

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. 

Хигијена простора у коме 

вежбам. 

Животне намирнице и 

правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 
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2.2.1.Програм изборних предмета за први разреда 
 

Назив предета  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 број 

часова  
36 

 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Тематске области у првом разреду се спирално развијају, односно садржаји се из 

разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или 

се, ако је у питању вештина, даље развијају. Типичан пример таквог исхода су 

они који се односе на комуникацију која ће се доследно развијати у свим 

разредима и кроз све садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и 

права других, препознавање дискриминације и другим исходима који се не могу 

брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све четири 

области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, 

интегрише јер између њих постоји природна веза. 

 

 

 

ИСХОДИ  ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

По завршеном 

разреду ученик ће 

бити у стању да:  

- 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; 

- препозна код себе и 

других основна 

осећања; 

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 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 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 
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одељење/група као 
заједнице  

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 

сарадња  

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима 

и одраслима. 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ   

Акција 
одељења/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.  

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 
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Назив предета  ВЕРСКА НАСТАВА 

  

Разред ПРВИ  

Годишњи број 

часова  
36 

 

ТЕМА  

(наста

вне 

једини

це)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме 

ученик ће:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

У
В

О
Д

  

1
. 
У

ч
и

м
о
 о

 н
а
ш

о
ј 

в
ер

и
 -

 у
в

о
д

н
и

 ч
а
с 

 

 

 упознавање 

ученика и 

вероучитеља  

 упознавање 

ученика са 

садржајима 

предмета и 

начином рада  

 мотивисање 

ученика за 

похађање 

часова верске 

наставе  

 

Когнитивни аспект: 

• да разуме основнa 

сазнања о темама 

које ће се 

обрађивати на 

настави 

Православног 

катихизиса 

Афективни аспект:  

бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе  

 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада  

 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) 

и његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) 

би требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве.  

На почетку сваке 

наставне теме ученике 

би требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог 

рада.  

Врсте наставе: 

теоријска настава (35 

часова)  
 практична настава (1 

час)  
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• ученицима 

пружити основ 

за разумевање 

човека као бића 

заједнице • 

пружити 

ученицима 

елементарно 

знање о Богу 

као бићу 

заједнице  

Когнитивни аспект: 

• моћи да опише и 

објасни значење 

појма заједнице као 

и његов однос према 

њему блиским 

особама (породици) 

•моћи да препозна да 

не можемо једни без 

других • знати да нас 

љубав повезује са 

другима  

• знати да се 

правилно осени 

крсним знаком  

• знати да је Бог 

Света Тројица 

(Заједница)  

• знати да крштењем 

постајемо  

чланови Божје 

породице (Цркве)  

Афективни аспект: 

• пожелети да чини 

добро другима 

(ближњима) у својој 

заједници • желети 

да изражава 

хришћанску љубав 

према Богу и 

ближњима 

 

 приче и слике 

које приказују 

породицу  

 може и прича о 

„малој породици“ 

(деца са једним 

родитељем, или 

старатељем)  

 садржаји у вези 

са животом у 

школи (нова 

заједница); односи 

у заједници,  

правила понашања  

 Божја породица 

(ко су чланови 

Божје породице; 

како се постаје њен 

члан...)  

 

 

 
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.  

 У остваривању 

савремене наставе наставе 

наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном 

процесу.  

 Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати 

као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор 

и пуноћа његовог живота.  

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности реализације 

наставе и  
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• 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  

• 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  

Когнитивни аспект:  

• знати да заједница 

са Богом почива на 

слободи  

• знати да је 

послушност израз 

љубави •моћи да 

препозна да је 

даривање плод 

љубави  

• моћи да сазна да је 

молитва разговор са 

Богом  

• моћи да усвоји 

текст молитве Оче 

наш • знати да је Бог 

Отац створио свет из 

љубави •моћи да 

препозна да је наш 

живот Божји дар • 

знати да Бог жели да 

живимо у заједници 

са Њим  

Афективни аспект:  

• показивати жељу 

да љубав исказује на 

конкретан начин  

• бити мотивисан да 

љубав према Богу 

изражава молитвом  

 

 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  

 песмица: „Ал` је 

леп овај свет“, Ј.Ј. 

Змај  

 Бог је цео свет 

створио из љубави  
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у свет  
 указати 

ученицима да је 

послање Сина 

Божјег дар 

љубави Бога 

Оца свет  

 пружити 

ученицима 

елементарно 

знање о 

Светоме Сави  

 

• моћи да препозна и 

именује главне 

личности из 

библијске приче о 

Христовом рођењу ( 

уз помоћ иконе 

празника и по 

кључним симболима) 

•моћи да препозна да 

је прослава празника 

догађај целе 

породице кроз који се 

остварује заједница 

љубави •моћи да 

усвоји текст (садржај) 

и мелодију песме ( 

Божић, Божић )  

• моћи да препозна да 

је Свети Сава 

посветио свој живот 

Богу због љубави 

према Њему 

Афективни аспект:  

По завршетку теме: • 

код ученика ће се 

развити жеља да 

активно учествује у 

прослави Христовог 

рођења  

• код ученика ће се 

развити жеља да 

према ближњима 

подражава пример 

љубави Светога Саве  

 
 Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом Рођењу 

(препричано и 

прилагођено)  

 Божићна песма: 

„Божић, Божић 

благи дан“  

 Свети Сава – 

остварени син Бога 

Оца ( кроз љубав и 

заједницу са Богом, 

свако од нас постаје 

као Свети Сава)  

Сави  
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• 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  

Когнитивни аспект: 

•моћи да опише 

појединости 

библијске повести о 

стварању света  

• моћи да разликује 

оно што је Бог 

створио од онога што 

је човек направио на 

примерима из 

непосредног 

окружења  

• знати зашто за Бога 

кажемо да је Творац  

•моћи да објасни, на 

елементарном нивоу, 

повезаност људи и 

природе  

• уочити да се у 

Цркви остварује  

кроз који се 

остварује заједница 

љубави • моћи да 

опише прослављање 

Васкрса у својој 

породици • знати 

обичаје у вези са 

Васкрсом 

Афективни аспект: 

• развијати потребу 

да делима исказују 

љубав  

• развијати жељу да 

учествује у 

припремама за 

прославу овог 

највећег 

хришћанског 

празника  
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• 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  

Когнитивни аспект: 

•моћи да преприча 

одабране приче које 

говоре о Христовој 

љубави према свету и 

човеку • на 

елементарном нивоу 

моћи да објасни 

међусобну повезаност 

свих људи и природе 

• препознати и 

именовати поступке 

људи који су прожети 

љубављу према 

природи, људима и 

Богу • уочити у којој 

мери је напредовао и 

савладао градиво 

Православног 

катихизиса 1. разреда 

основне школе 

Афективни аспект: • 

развијати жељу да се 

брине о биљкама и 

животињама и 

целокупној природи  

 
 Разне приче о које 

говоре о служењу 

човека човеку  

 Човекова брига за 

очување природе, 

биљака и животиња  

 Прича Свети 

Герасим и лав 

Јордан  

 Приче и слике о 

кућним љубимцима  
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2.2.2. Пројектна настава  
 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес 

уважавајући специфичности наставних предмета у првом разреду. Ослонци планирања и 

организације пројектне наставе су:  

- уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости са којом долазе у први 

разред;  

- коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика;  

- укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости;  

- повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо-

комуникационих технологија.  

Полазећи од наведених принципа, пројектна настава ће се реализовати уз уважавање ученичког 

физичког и социјалног окружења и према предвиђеном плану. 

 

 

План пројектне наставе 

Фазе (етапе) пројекта: 

1. Увођење пројекта 

2. Реализација пројекта 

3. Представљање пројекта 

4. Вредновање пројекта  и рефлексија о њему 

 

Циљ: реализовати све планиране теме 

 

Исходи: кроз полуструктуиран тип  пројекта, реализовати пројекат  тематски га повезивати у 

игри или функционалној активности. 

 

Теме 

1. Скуп одељењских правила у форми постера 

Октобар (4 часа) 

2. Новогодишње сређивање школског простора 

новембар, децембар (8 часова) 

3. Постер који позива на акцију 

јануар, фебруар (2 часа) 

4. Ускршњи вашар 

март, април (10 часова) 

5. Представа за будуће прваке 

мај, јун (12 часова) 
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2.3. Наставни програм за други разред 
 

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  Српски језик разред: други одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

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

могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

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

слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

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

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

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

процењивање прочитаног текста; 

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

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

овладавање начином 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 позоришне и филмске уметности; 

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

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 

остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 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; 
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- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

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 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 прича на задату тему: држи се теме, јасно 

структуира 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 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста      

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.)                                                                            

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите 

начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту                                    

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник).                                                                                                                         

1СЈ.1.2.5. 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  

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

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)  
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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) 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

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.) 

5. КЊИЖЕВНОСТ  

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

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 

 

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

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

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 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  
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1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

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 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат  

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  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

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  

5. КЊИЖЕВНОСТ  

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

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 

 

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

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ  

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

 

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)  
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1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење 

аутора текста vs. 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.3.2.6. 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)  

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

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 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/учпеница:  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 

текста/контекста у којем су употребљени  

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу  

 

5. КЊИЖЕВНОСТ  

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

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 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети  

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОШ – БИГЗ школство 

Читанка, Н.Тркуља, М. Јузбашић 

Граматика, Н.Тркуља, М. Јузбашић 

Наставни листови, Н.Тркуља, М. Јузбашић 

Латиница,  Неда Смоловић 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 
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Уџбеник, Радна свеска, зидне слике, копирани материјали, разни дидактички материјали, Дечији 

часописи, ЦД, лектира, рачунар, апликације, панои... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

израда портофолиа за ученике 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

У српском језику процена успешности сваког ученика врши се на основу више показатеља: рада 

и залагања на часу, сталног прегледања свезака, редовног доношења домаћих задатака, усмених 

одговора,  решавања  задатака на табли,  тестова,  „петоминутних“ провера, залагања у групном 

раду и раду у пару, резултата рада на допунској и додатној настави, учешћа у самосталном 

састављању задатака, учешћа на такмичењима и друго 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

I ЈЕЗИК 

Граматика 

Правопис 

 

50 10 6 66 
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II КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови 

 

             

54 

12 4 70 

III ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање 

Причање 

Опсивање 

Усмена и писмена вежбања 

 

18 20 6 44 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 80 15 6 101 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 42 27 10 79 

УКУПНО 122 42 16 180 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред: други одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

 ЦИЉ:  Циљ наставе страног језика у другом разреду јесте да оспособи ученика да на страном 

језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из свог 

непосредног окружења. У исто време, настава страног језика треба да: 

развије позитивна осећања према језику који учи; 

подстакне потребу за учењем страних језика; 

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

олакша разумевање различитих култура; 

стимулише машту, креативност и радозналост.  

 

ЗАДАЦИ НА НИВОУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

Разумевање говора    

Ученик треба да: 

- разликује језик који учи од других језика; 

- препознаје гласове (посебно оне које нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 

rритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-

визуелних записа; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 

са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

- описује кратким и једноставним  језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 

- именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и певе познате песмице. 

Интеракција 

Ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

Знања о језику  

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији.    

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Српски језик, Ликовна култура, Свет око нас  

 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: Happy 

House 2 student’s book, Happy House 2 activity book, Happy House 2, Teacher’s book, Happy House 

2, Evaluation book, Happy House, Teacher’s resource book.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Флеш картице,постери, 

плишане луткице, ЦД, ЦД плејер 

 

ИНОВАЦИЈЕ: Употреба савремених наставних средстава. Примена мултимедија у настави. 

Употреба дидактичког материјала израђеног од стране ученика 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. UNIT 1 – Playroom safari 4 5 1 10 

2. UNIT 2 – School time 4 5 1 10 

3. UNIT 3 – I’m hungry 4 5 1 10 

4. UNIT 4 – Happy faces 4 5 1 10 

5. UNIT 5 – My House 4 5 1 10 

6. UNIT 6 - Playtime 4 5 1 10 

7. UNIT 7 – Summer time 4 5 1 10 

8. A Christmas play 1 1 0 2 

9. An Easter play 1 1 0 2 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 17 19 4 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 13 16 3 32 

УКУПНО 30 35 7 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред: други одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи 

ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да 

доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика.  

Задаци наставе математике јесу:  

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 

успешно настављање образовања и укључивање у рад; Завод за унапређивање образовања и 

васпитања  

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 

посматрању и изучавању природних појава;  

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

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе 

радном и политехничком васпитању и образовању;  

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 

систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;  

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода 

допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;  

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику;  

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

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним 

бројевима, као и основне законе тих операција;  

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне 

односе;  

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

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

Ученици треба да: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе 

ових      

  назива); 

- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до    

  аутоматизма); 
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- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења 

рачунских   

  операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да    

  одреде вредност израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 

  најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 

- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с 

једном    

  операцијом (на основу веза између компонената операције); 

- схвате појам половине; 

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених 

линија; 

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Природни бројеви и 

операције са њима 

Основни ниво 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати 

број, уме да упореди бројеве по величини 

и прикаже број на датој полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног 

израза са највише две операције сабирања 

и одузимања у оквиру прве стотине, 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка 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 одреди непознат 

чинилац, дељеник, делилац; 

 

 

Средњи ниво 1МА.2.1.1. уме да примени својства 

природних бројева (паран, непаран, 

највећи, најмањи, предходни, следећи 

број) и разуме декадни бројевни систем; 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу 

најближу датом броју; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна 

вредност израза; 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с 

највише две операције; 

1МА:2.1.5. уме да решава задатке са 

непознатим чиниоцем, дељеником или 

делиоцем; 

 

 

Напредни ниво 1МА.3.1.1. уме да примени својства  
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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; 

 

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; 

1МА.1.2.3. користи поступак мјерења 

дужине линије приказане на слици; 

 

 

Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 

геометријских објеката у равни; 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење 

дужине (m, cm, dm); 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и 

квадра; 

 

 

Напредни ниво 1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 

(m, cm, dm) из већих у мање; 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и 

квадра; 

 

 

Разломци Основни ниво 1МА. 1.3.1. уме да израчуна половину и 

четвртину неке целине; 
 

Средњи ниво 1МА.2.3.1. уме да израчуна половину и 

четвртину неке целине и обрнуто; 
 

Напредни ниво 1МА.3.3.1. уме да израчуна половину и 

четвртину неке целине у сложенијим 

текстуалним задацима; 

 

 

Мерење и мере Основни ниво 1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним ситуацијама; 

1МА.1.4.2. зна да решава једноставне 

задатке са применом m, cm, dm; 

1МА.1.4.3. уме да чита једноставније 
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графиконе и табеле; 

 

Средњи ниво 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму 

новца преко различитих апоена и рачуна 

са новцем у сложенијим ситуацијама; 

1МА.2.4.2. зна јединице за време ( минут 

и сат) и пореди временске интервале у 

једноставним ситуацијама; 

1МА.2.4.3. уме да користи податке 

приказане графички или табеларно у 

решавању једноставнијих задатака; 

 

 

 Напредни ниво 1МА.3.4.1. зна јединице за време ( минут 

и сат) и уме да пореди временске 

интервале у сложенијим ситуацијама. 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник 1. и 2. део, Мирјана Јовановић-Лакић, Тијана Дрндаревић, БИГЗ, Радна свеска, Мирјана 

Јовановић-Лакић, Тијана Дрндаревић, БИГЗ 

Уџбеници и Радне свеске других издавача 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Уџбеник, Радна свеска, зидне слике, копирани материјали, разни дидактички материјали, Дечији 

часописи, ЦД, рачунаљка, рачунар, апликације, панои... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 



63 
 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

израда портофолиа за ученике 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

У математици процена успешности сваког ученика врши се на основу више показатеља: рада и 

залагања на часу, сталног прегледања свезака, редовног доношења домаћих задатака, усмених 

одгвора,  решавања  задатака на табли,  тестова,  „петоминутних“ провера, залагања у групном 

раду и раду у пару, резултата рада на допунској и додатној настави, учешћа у самосталном 

састављању задатака, решавања математичко –логичких проблема који подстичу функционално 

мишљење, учешћа на такмичењима и друго 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

 1. Природни бројеви до 100 

 

45 80 20 145 

  2. Геометријска тела и фигуре 

 

8 8 9 25 

   3. Мерење и мере 

 

3 3 4 10 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 32 50 21 101 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 24 41 14 79 

УКУПНО 56 91 33 180 
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НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  Свет око нас разред:други одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

– формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

– овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама  

учења; 

– подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама,  

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним  

способностима; 

– подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

– подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу  

различитих параметара; 

– описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом  

окружењу; 

– слободно исказивањe својих запажања и предвиђања и самостално решавање  

једноставних проблем-ситуација; 

– развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за  

критеријум понашања према другима; 

– развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово  

очување 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ОСНОВНИ НИВО ЗНАЊА 

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 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од четири критеријума:изгледу, начину 

исхране, кретања и размножавања                                                                                                                

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

1ПД.1.1.6.рауликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

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

1.ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност и провидност 

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког 

утицаја и деловања воде и ваздуха 

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

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

странесвета,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 

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 оппасности по здравље и живот људи и основне мере 

заштите 

1ПД.1.5.5.зна поступке за очување и унапређивање људског здрављаСРЕДЊИ НИВО 

ЗНАЊА 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 
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1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

1 ПД.2.1.4.зна улогу основних деловаживих бића 

1 ПД.2.1.5.разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 

1 ПД.2.1.6.разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге, и облика тела 

1Пд.2.4.2. зна да се светлост креће праволиниски 

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 

НАПРЕДНИ НИВО ЗНАЊА 

1ПД.3.1.1.разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 

1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење ваздуха утиче на појаве у природи 

1.ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник  за други разред 2, Сања Благаданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, БИГЗ, Радна 

свеска,  Сања Благаданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, БИГЗ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Сви наставни предмети 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

Уџбеник, Радна свеска, зидне слике, копирани материјали, разни дидактички материјали, Дечији 

часописи, ЦД, рачунаљка, рачунар, апликације, панои, календар природе... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 
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квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

израда портофолиа за ученике 

Нове наставне методе (амбијентална настава) 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

У свету око нас процена успешности сваког ученика врши се на основу више показатеља: рада и 

залагања на часу, сталног прегледања свезака, редовног доношења домаћих задатака, усмених 

одгвора,  решавања  задатака на табли,  тестова,  „петоминутних“ провера, залагања у групном 

раду и раду у пару, резултата рада на допунској и додатној настави, учешћа у самосталном 

састављању задатака. 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

I Жива и нежива природа 14 8 5 27 

II Где човек живи 8 6 1 15 

III Људска делатност 10 6 2 18 

IV Кретање у простору и времену 8 3 1 12 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 26      6      6    38 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 19     7     8    34 

УКУПНО 45 13    14 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Ликовна култура разред: други одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

ЦИЉ наставе ликовне културе у другом разреду основне школе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са хуманистичким опредељењем друштва 

и карактером овог наставног предмета. 

 

ЗАДАЦИ васпитно–образов. рада у настави лик. културе састоје се у развијању ученикове 

способности за: 

све ликовне елементе; 

ликовно стваралачки рад; 

различите ликовне материјале и медије; 

естетске критеријуме; 

ликовна уметн. дела у оквиру културне баштине у за савремена кретања уметности свог и других 

народа; 

визуелну перцепцију и аперцепцију; 

креативно мишљење; 

оплемењивање животног и радног простора; 

активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине; 

активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја; 

неговање укупних људских достигнућа; 

сопствену еманципацији; 

културу рада. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

Упућивање ученика на могућност повезивања и разликовања дводимензион. и тродимензионални 

облика; 

Ученици треба да усвоје знање о боји и креативно раде са односима боја; 

Обликовање критеријума према делима ликовних уметности и ликовним појавама у животу; 

Координирање ликовног рада са звуком, покретом, литерарним изразом и сценским луткарством; 

Ученици треба да препознају ликовне технике и одлуче се у њиховој примени. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

У овој области су предвиђене четири димензије образовних стандарда. Прва димензија је 

опажање. На пример опажање кретања, облика у простору. Друга димензија је примање, што 

значи, треба опредметити опажај кретања. Трећа димензија је разумевање опажајне и примењене 

визуелне информације. Четврта димензија је поступање према опажајној и примљеној 

информацији.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Ликовна култура, Логос, Милутин Мићић, Гордана Мићић 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Репродукције, фотографије, предмети у окружењу, компијутер, ТВ, хамер,  наставни листићи... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  
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индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

израда портофолиа за ученике 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

посматрање (практични радови, прављење портфолија ученичких радова, естетско уређење 

учионичног и школског простора ) 

испитивање (разговор, усмено излагање, презентација радова, изложбе, учешће на ликовним 

конкурсима, дикусија, расправа 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ 4  2 6 

2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА 2  2 4 

3. АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР 4  2 6 

4. ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ 10 4 2 16 

5. 
КОНТРАСТ КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ 

ОБЛИКА 

8  4 12 

6. ПАКОВАЊЕ 4  2 6 

7. РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА 2  2 4 

8. 
ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

4 2  6 
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9. ЗАМИШЉАЊА 4  2 6 

10. 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА 

ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕМ) 

    4       2      6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

Гради

ва 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     11 4 3 18 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 35 2 17 54 

УКУПНО 46 6 20 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА разред: други одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

ЦИЉ:  

развијање интересовања,  музичке осетљивости и креативности;  

оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  

развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и   

     других народа.  

 

ЗАДАЦИ: 

неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

стицање навике слушања музике,  подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука;  

подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,  слушање,  

истраживање и стварање музике);  

упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;  

развијање критичког мишљења;  

упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Основни, средњи и напредни ниво.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник музичке културе за други разред основне школе, аутора Златана Радовановића и 

Миљане Игњатовћ, компакт диск (дечије песме, звучни примери, инструментали, композиције 

домаћих и  

страних композитора, филмска музика) 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Уџбеник,  снимци композиција, металофон, дечји музички инструменти, прапорци, звончићи, 

звечке, снимци песама 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  



71 
 

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Певање песама по слуху, праћење  општег ангажовања и активности ученика 

Активно слушање музике 

Провера извођењa задатог ритма 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

 

 

 

I 

 

Извођење музике 

а) Певање 

  б) Свирање 

 

 

15 

 

 

10 

 25 

 

 

II 

 

 

Слушање музике 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

 

6 

 

 

III 

 

 

Стварање музике 

 

 

2 

 

 

3 

  

 

5 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 11 8  19 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 9 8  17 

УКУПНО 20 16  36 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физичко васпитање разред: други одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

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. 
 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

развој и усавршавање моторичких способности; 

стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 

формирање морално-вољних квалитета личности; 

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

живота и рада; 

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

средине. 
 

Оперативни задаци: 

задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: 

елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним 

могућностима и ограничењима сопственог тела; 

стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских 

навика; 

формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање"; 

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

По наставном плану и програму 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лопте, стуњаче, вијаче, палице, обруч, греде, козлић... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 
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примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

експеримент; оглед 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

1. Стање моторичких способности 

2. Стање здравља и хигијенских навика 

3. Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика 

4. Однос према раду 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обучав

ање 

утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. 
 

Ходање и трчање     6       8 
2 

    16 

2. 
 

Скакање и прескакње     9      9 
2 

     20 

3. 
 

Вежбе скакања и прескакања упором рукама     8       9 
3 

     16 

4. 
 

Бацање и хватање     4       6 
2 

      12 

5. Вишења и пењања     3       2        5 

6. Вежбе на тлу     4       4 1       9 
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7. Вежбе равнотеже     3       2        5 

8. Вежбе реквизитима     4       4       8 

9. Ритмичке  игре и народни плесови     10      6 1      17 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 29 25 6 60 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 22 21 5 48 

УКУПНО 51 46 11 108 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Здравствено васпитање разред: други одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима 

из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству.  

Учење садржаја подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, 

уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

Задаци: 

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу 

 -стварање позитивног односа односа и мотивације за здрав начин живљења 

-васпитање ученика за рад и живот у здравој средини 

-стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља 

-промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља 

-подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима 

-развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама 

деце 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља 

-развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине 

-развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности 

-прошивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи 

-развијање одговорног односа према себи и другима 

-укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота 

-развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и 

отворене комуникације 

-отварање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за 

очување здравља 

-упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота 

-упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и боравак у 

природи. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Основни, средњи и напредни ниво. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Здравствено васпитање, Нова школа 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Уџбеници, слике, панои... 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Шта се догађа у мом телу    6 

2. Ја и моје здравље    10 
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3. Дневни ритам    4 

4. Лична хигијена     4 

5. Исхрана    6 

6. Превенција злоупотребе алкохола и дувана    4 

7. Занемаривање и злостављање    2 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    19 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    17 

УКУПНО        36 
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2.3.1. Програм изборних предмета за други разред 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Народна традиција разред: други одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

- Усвајање знања о биљкама, хлебовима и празницима. 

- Упознавање лековитих и зачинских биљака. 

- Упознавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа). 

– Упознавање разлика између настањивог и ненастањивог простора. 

– Упознавање различитих облика становања (п ћина, кућа, село, варош, град). 

– Елементарно познавање структуре традиционалне куће. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Народна традиција за други разред, Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић, Атос 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Илустрације, слике, фотографије, предмети из прошлости, текстови. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

примена активних метода  

индивидуализовани приступ ученицима 

диференцирана настава; примена диференцираних задатака 

примена интерактивних метода 

менторска улога наставника 

индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

едукативне радионице 

коришћење филма у настави 

примена проблем задатака 

истраживачк рад ученика 

истраживачки задаци  

коришћење веб алата у функцији учења 

примена информационо комуникацијских метода у настави 

програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

рад у паровима 

групни рад 

осмишљавање нових наставних материјала 

дискусија 

дебата 

квиз 

тимска настава 

игра улога; драматизација 

осмишљавање пројеката; рад на пројекту 



78 
 

експеримент; оглед 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмене и писмене провере.  

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Биљке 6   6 

2. Куће 23 7  30 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 17 3  20 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 12 4  16 

УКУПНО 29 7     36 
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Назив предмета  Верска настава  

Разред други 

Годишњи број 

часова  

36 

 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме 

ученик ће:  

ПРЕПОРУЧ

ЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

УВОД  

1. Ми смо 

Црква – 

уводни час  

• 

упознавање 

ученика са 

садржајима 

и начином 

рада • 

мотивисање 

ученика за 

похађање 

часова 

верске 

наставе  

Когнитивни аспект:  

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 2. 

разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном разреду 

школовања.  

 

Афективни аспект:  

 желети да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе  

 

 
 Упознавање 

са садржајем 

програма и 

начином рада  

 

Место реализације наставе  
 Теоријска настава се 

реализује у учионици;  

 Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем 

у литургијском сабрању;  
 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  
 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

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 
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II – МОЈЕ 

МЕСТО У 

ЦРКВИ  

2. 

2.Крштење

м 

постајемо 

чланови 

Цркве  
 

3.Црква – 

заједница  

3. 4.Храм – 

место  
 

• омогућити 

ученицима 

разумевање 

Крштења 

као уласка 

у Божју 

породицу  

• омогућити 

ученицима 

да 

разликују 

појмове: 

Црква, 

храм, 

Литургија  

 указати 

ученицима 

да је 

учешће у 

Литургији  

 

Когнитивни аспект: 

• знати да се 

Крштењем постаје 

члан Цркве  

• знати да је Црква 

заједница потпуно 

другачија од свих  

• знати да је Црква 

заједница са Богом • 

разликовати 

значења појмова 

Црква (заједница) и 

храм (место на 

којем се сабирамо)  

 
 Икона 

Христовог 

Крштења  

 Библијска 

прича о Ноју – 

Нојева барка – 

брод спасења  

 Народна 

приповетка 

„Седам 

прутова“  

 Слике 

различитих  

 

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.  

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном  

 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.  
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III – 

ЛИТУРГИ

ЈСКЕ 

СЛУЖБЕ  

7. Народ 

Божји, 

различите 

службе  

8. 

Литургијс

ке службе: 

Епископ, 

свештеник 

и ђакон  

9. Многе 

службе, 

једна 

Црква  

10.Еписко

п – слика 

Христова 

на 

Литургији  

11.Ко су 

монаси?  

• 

ученицима 

пружити 

основно 

знање о 

литургијски

м службама  

• омогућити 

ученицима 

да уоче да 

Црква не 

може да 

постоји без 

свих 

служби  

• омогућити 

ученицима 

да уоче да 

свако у 

Цркви има 

своју 

службу  

Когнитивни аспект:  

• препознати и 

именовати основне 

службе које постоје 

на Литургији  

• знати да свако у 

Цркви има своју 

службу  

• уочити међусобну 

повезаност служби у 

Цркви  

• уочити од коликог 

је значаја за неку 

заједницу окупљање 

свих њених чланова  

• уочити да је и он 

сам важан и посебан 

у животу Цркве  

• моћи да објасни 

службу Епископа у 

Цркви  

• моћи да увиди 

сличност службе 

Епископа са 

првосвештеником 

Христом  

• уочити да Eпископ 

предводи молитву 

Цркве  

• моћи да објасни ко 

су монаси и шта су 

манастири  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити 

подстакнут да 

размишља о својој 

служби у Цркви  

 
 Садржаји 

који се односе 

на разне 

службе људи у 

свету  

 Прича 

„Отац управља 

бродом“  

 Садржаји 

који се односе 

на службе у 

цркви(пример

и светитеља и 

њихових 

служби 

(епископи: Св. 

Сава, Св. 

Никола...;Св. 

ава Јустин; 

Св.СерафимСа

ровски; Св. 

архиђакон 

Стефан, 

Св.ђакон 

Авакум;народ: 

Св. Петка, Св. 

Димитрије, 

Св.Ђорђе)  

 Разне 

илустрације 

епископа, 

свештеника, 

ђакона  

 

Слике са 

Литургије  
 Слике 

монаха, 

монахиња;  

 Прича: 

„Велики 

монаси 

најсличнији 

анђелима“  

 Манастири 

– извори 

љубави и 

светлости  

 Слике 

манастира  

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће 

остварити на  

два начина:  

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања 

ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  
Увод – 1  

Моје место у Цркви – 6  

Литургијске службе – 6  

Живот у Цркви – лепота 

празника – 6  

Трпеза Господња – 5  

Света Литургија – прослава 

Васкрсења – 5  

Икона – прозор у вечност - 5  

 Евалуација – 1+1  
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IV – 

ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА 

ПРАЗНИК

А  

12. 

Пресвета 

Богородиц

а – мајка 

Христова  

13.Божић – 

Христос се 

роди!  

14. 

Богојавље

ње – 

Христос је 

Син Божји  

15. Свети 

Сава и 

Свети 

Симеон  

• 

ученицима 

пружити 

основно 

знање о 

великим 

празницима 

Цркве  

• указати 

ученицима 

да се 

празници 

прослављај

у 

литургијски 

– на 

заједничкој 

молитви  

• 

ученицима 

пружити 

основно 

знање о 

важности 

личности 

Пресвете 

Богородице  

Когнитивни аспект:  

• уочити разлог 

нaшег великог 

поштовања према 

Богородици  

• знати да је 

Богородица много 

волела Бога и 

желела да му служи 

и да много воли нас  

 уочити да 

Богородицу 

сматрамо светијом 

од свих светих  

 знaти молитву 

Богородице Дјево  

 усвојити текст и 

мелодију песме 

„Витлејеме славни 

граде“  

 

• знати да се 

приликом Крштења 

Христовог, Бог 

открива као Света 

Тројица  

• знати да је Свети 

Сава наш први 

Архиепископ  

• знати ко је подигао 

манастир Хиландар 

Афективни аспект:  

 пожелети да радо 

учестује у 

прослављању 

празника  

 пожелети да 

стваралачки ( кроз 

песму, молитву, 

цртеж ), искаже 

своју љубав и 

поштовање према 

Богородици  

 

 
 Пресвета 

Богородица – 

Ваведење и 

Благовести  

 

Богородичини 

празници  

 Молитва 

„Богородице 

Дјево“  

 Рођење 

Христово  

 

Прича „ Мали 

Данило сведок 

Христовог 

рођења“  

 Божићна 

песма: 

„Витлејеме 

славни граде“  

 Крштење 

Христово  

 Казивање о 

Светом Сави и 

Светом 

Симеону  

 

Песме Св. 

Владике 

Николаја: 

Брижни син (о 

Св. Сави и  
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V – 

ТРПЕЗА 

ГОСПОД

ЊА  

16. 

Литургија 

наш дар 

Богу  

17. 

Литургијс

ки 

предмети  

18. 

Причешће 

- храна за 

живот 

вечни  

19. Слава у 

мојој 

породици  

 
 пружити 

ученицима 

неопходно 

знање да у 

Литургији 

свет 

приносимо 

Богу  

 

• омогућити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

да се кроз 

Причешће 

остварује 

наша 

заједница 

са Богом  

• 

ученицима 

пружити 

основно 

знање о 

предметима 

који се 

користе на 

Литургији  

• упознати 

ученике са 

основним 

елементима 

славе и 

њеном 

везом са 

Литургијом  

Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и 

каже зашто 

приносимо дарове 

природе Богу • 

уочити да су дарови 

које приносимо 

Богу, свет у малом  

• моћи на 

елементарном нивоу 

да препозна и 

именује литургијске 

предмете  

• уочити да је 

заједничка трпеза 

израз љубави  

• знати да је 

Литургија 

заједничка трпеза 

око које се окупљају 

чланови Цркве 

•моћи да уочи 

разлику између 

Светог Причешћа и 

друге хране  

• уочити сличности 

елемената Литургије 

и славе Афективни 

аспект: • код 

ученика ће се 

развити жеља да 

учествује у 

Литургији  

 
 Прича о 

Литургијским 

даровима: 

вину и хлебу  

 Слике 

литургијских 

предмета:Пути

р, кашичица, 

дискос, 

звездица, 

кадионица...  
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VI – 

СВЕТА 

ЛИТУРГИ

ЈА – 

ПРОСЛАВ

А 

ВАСКРСЕ

ЊА  

20. 

Христос је 

са нама у 

Литургији  

21. 

Причешће 

у мом 

животу  

22.Празнуј

емо 

Васкрсење  

• пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

Литургије 

као догађаја 

остварeња 

наше 

заједнице 

са Богом  

• 

побољшати 

знање о 

догађајима 

везаним за 

Васкрсење 

Христово  

Когнитивни аспект: 

• препознати значај 

празновања Васкрса  

• проширити своја 

знања о Христовом 

Васкрсењу  

• уочити да је 

Христово 

Васкрсење изузетан 

догађај у који је 

укључена читава 

природа  

• знати да је 

Христос увек са 

нама  

Афективни аспект:  

• исказати свој 

доживљај 

Христовог 

Васкрсења кроз 

самостални 

креативни израз  

 
 Причешће, 

храна љубави 

– прича из 

књиге «Мали 

анђео», 

Невена 

Витошевић  

 „Корица 

хлеба“ (Из 

житија Св. 

Онуфрија)  

 „ Божије 

старање“(о 

томе како је у 

сиромашном 

манастиру аве 

Теодосија 

понестало  
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VII  

ИКОНА - 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ  

24.Правос

лавни 

храм  

25. Икона - 

прозор у 

Царство 

Божје  

26. Буди и 

ти 

иконописа

ц  

27. 

Царство 

Божје у 

светима  

 
 

омогућити 

ученицима 

да упознају 

који су 

основни 

делови 

храма  

 

• 

приближит

и 

ученицима 

појам 

Царства 

Божјег  

 указати 

на иконе 

као на 

посебну 

пројаву 

Царства 

Небеског  

 

• 

приближит

и 

ученицима 

појам 

светих  

Когнитивни аспект: 

• знати да наброји 

основне делове 

храма  

• уочити да је 

унутрашњост 

храмова уређена за 

служење Литургије  

• знати да објасни ко 

су светитељи  

• испричати ко су и 

шта су све чинили 

светитељи које 

славимо  

• уочити да постоје 

светитељи и у 

данашње време  

• сазнати о неким 

светитељима 

новијег доба 

Афективни аспект:  

 бити подстакнут 

на поштовање и 

правилан однос 

према храму и 

иконама  

 

• бити подстакнут да 

воли природу и 

друге људе  

• бити подстакнут да 

у свим људима види 

пријатеље Божје  

 
 основни 

делови храма  

 иконе 

Господа, 

Богородице, 

празника, 

светитеља  

и препричана 

житија светих  
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2.4. Наставни програм за трећи разред 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик разред: трећи одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

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

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

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

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

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

овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- 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; 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

1СЈ.1.4.1.   1СЈ.1.4.2.   1СЈ.1.4.3.   1СЈ.1.4.4.  

1СЈ.1.4.5.   1СЈ.1.3.4.   

1СЈ.2.4.1.   1СЈ.2.4.2.   1СЈ.2.4.6.   1СЈ.2.4.8.  

1СЈ.2.3.2. 

1СЈ.3.4.1.   1СЈ.3.4.4. 

1СЈ.1.2.1.  1СЈ.1.2.2.   1СЈ.1.2.4.   1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.6.  1СЈ.1.5.2.   1СЈ.1.5.3.   1СЈ.1.5.4. 

1СЈ.2.2.1.   1СЈ.2.2.2.    1СЈ.2.2.3.   1СЈ.2.2.5.  

1СЈ.2.2.7.   1СЈ.2.5.1.    1СЈ.2.5.2.   1СЈ.2.5.3. 

1СЈ.2.5.4.   1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.3.2.1.   1СЈ.3.2.2.    1СЈ.3.5.1.   1СЈ.3.5.2. 

 

1СЈ.1.3.5.   1СЈ.1.3.6.    1СЈ.1.3.7.   1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.2.3.4.   1СЈ.2.3.5.   1СЈ.2.3.6.   1СЈ.2.3.7. 

1СЈ.2.3.8.   1СЈ.2.3.9.   1СЈ.2.3.10. 

1СЈ.3.3.1.   1СЈ.3.3.2.   1СЈ.3.3.3.   1СЈ.3.3.4.  

1СЈ.3.3.5. 

1СЈ.0.1.1.  1СЈ.0.1.2.   1СЈ.0.1.3.   1СЈ.0.1.5.   1СЈ. 0.1.6. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Математика, Музичка култура, Народна традиција, Природа и друштво 
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УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОШ – БИГЗ школство 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Наставни листићи, лектира 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмени задаци, контролне вежбе 

 

 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. ЈЕЗИК 

Граматика 

Правопис 

Ортоепија  

 

36 6 3 45 

2. КЊИЖЕВНОСТ 

Лирика 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови 

Функционални појмови 

 

53 30 3 86 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање 

Причање 

Опсивање 

Извештавање 

Усмена и писмена вежбања 

47 / 2 49 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО 136 36 8 180 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Eнглески језик разред: трећи одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 ЦИЉ:   

Циљ наставе страног језика у трећем разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику 

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из свог непосредног 

окружења. У исто време, настава страног језика треба да: 

приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

развије позитивна осећања према језику који учи; 

подстакне потребу за учењем страних језика; 

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

олакша разумевање различитих култура; 

стимулише машту, креативност и радозналост. 

 

ЗАДАЦИ НА НИВОУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

Разумевање говора    

Ученик треба да: 

- разликује језик који учи од других језика; 

- препознаје гласове (посебно оне које нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 

rритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-

визуелних записа; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 

са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

Интеракција  

Ученик треба да: 

- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену 

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.) 

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Знања о језику 

- препознаје основне граматичке елементе 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне 

знаке приликом читања 

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и 
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интонацију; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ ;   

- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и 

реченичне моделе. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем. 

- пише своје личне податке(име, презиме и адресу) 

- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току дана...) 

- допуњава честитку. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:  

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Српскијезик, Ликовнакултура, Природа и 

друштво, Математика 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: Happy 

Street 1, student’s book,Happy Street 1, activity book, Happy Street 1, Teacher’s book, Happy Street, 

Evaluation book, Happy Street 1, Teacher’s resource book 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: флешкартице, постери, ЦД, ЦД 

плејер 

ИНОВАЦИЈЕ: Применасавременихнаставнихсредстава. Применамултимедија у настави. 

Коришћењедидактичкогматеријалаизрађеногодстранеученика. 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. UNIT 1 – Welcome to Happy Street 1 3 0 4 

2. UNIT 2 – At school 4 4 0 8 

3. UNIT 3 – At Happy House 4 4 1 9 

4. UNIT 4 – At the shop 4 4 0 8 

5. UNIT 5 – At the park 4 4 0 8 

6. UNIT 6 – Greg’s flat  4 4 1 9 

7. UNIT 7 – In the street  4 4 0 8 

8. UNIT 8 – In the playground 4 4 0 8 

9. UNIT 9 – At the sports centre 4 4 2 10 



90 
 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 19 19 2 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 14 16 2 32 

УКУПНО 33 35 4 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред: трећи одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Усвајање елементарних математичких знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву; оспособљавање ученика за примену знања у животу;упућивање ученика у 

учење математике, као и развијање менталних способности, формирању научног погледа на свет 

и свестрани развој ученика. 

Ученици треба да савладају:читање и писање,упоређивање природних бројева до 100;упознају 

римске цифре I,V,X,L,C,D,M  и начин читања и писања бр. помоћу њих;успешно обављају све 4 

рачунске радње до 1000;науче и користе принципе лакшег рачунања; упознају зависност 

резултата од компонената операција; знају да израчунају вредност бр. израза са највише 3 

операције; 

Умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; знају да решавају 

једноставније једначине у скупу бр. до 1000; упознају и правилно записују разломке чији је 

бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; решавају текстуалне задатке; усвоје појмове 

тачка,права и раван; 

Знају да цртају паралелне,нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу- помоћу 

лењира, троугаиника и шестара; стичу представу о подударности; знају да одреде обим 

правоугаоника, квадрата и троугла; упознају мерење масе тела и запремине течности јединице за 

мерење времена ( година и век) ; развијају способност посматрања ,опажања, логичког, 

критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

Развијају културне, радне, етичке, и естетске, навике, као и математичку радозналост у 

посматрању и изучавања прир. и друшт. појава; 

Стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ОСНОВНИ НИВО 

1..ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

1МА.1.1.1.зна да прочита и запише дати број,уме да упореди бр.по величини и да прикаже бр. на 

датој бројевној полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бр. израза са највише 2 операције сабирања и одузимања у оквиру 

прве хиљаде 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бр. 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 

 

2. ГЕОМЕТРИЈА 

1.МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, 

тачка, дуж, права, полуправа и угао) 

1.МА.1.2.2. зна јединице з мерење дужине и њихове односе 

1.МА.1.2.3.користи поступак мерења дужине објекта,приказаног на слици, при чему је дата мерна 

јединица 

1МА. 1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата 

мерна јединица 
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3.РАЗЛОМЦИ 

1МА.1.3.1.уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n је мање или једнако 10) и препозна 

његов графички приказ 

1МА.1.3.2.уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

 

4.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

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

једноставним ситуацијама 

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење запремине течности( l,di,ml) 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе(g,kg,t) 

1ма.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

 

СРЕДЊИ НИВО 

1.ПРИРОДНИ БР. И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

1МА 2.1.1. Уме да примени својствс природних бр. и разуме декадни бројевни систем 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хињаду најближем дато бр. 

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

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише 2 операције 

1МА.2.1.5. уме да решава једначине 

 

2.ГЕОМЕТРИЈА 

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

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе 

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла ,квадрата и правоугаоника када су дати подаци у истим 

мерним јединицама 

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим 

мерним јединицама 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци 

дати у истим мерним јединицама 

 

3.РАЗЛОМЦИ 

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак a/b, b мање и једнако 10, а мање од б) када је графички 

приказан на фигури подељеној на b делова 

1МА.2.3.2. уме да прочита н-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика 1/n (n је 

мањи или једнако 10) 

 

4.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

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

сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2. зна јединице за време( s,min.h,дан,месец,година) и уме да претвара веће у мање и 

пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање 

1МА.2.4.4.. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

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

 

НАПРЕДНИ НИВО  

1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

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. ума да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 

1МА3.1.5. уме да одреди решења неједначина са једном операцијом 

 

2.ГЕОМЕТРИЈА 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање 

1МА3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

1МА3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

1МА 3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 

 

3. РАЗЛОМЦИ 

1МА 3.3.1. ума да прочита, формално запише и графички прикаже разломак a/b (b≤10, a‹b)  

1МА 3.3.2. зна да израчуна део a/b (b≤10, a‹b) неке целине и користи то у задацима 

 

4.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

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 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник (1. и 2. део); радна свеска( БИГЗ издаваштво) Аутори:Мирјана  Јовановић  Лазић 

Дијана Дрндаревић; приручници у издању Математичког друштва „Архимедес“;тестови БИГЗ-а, 

задаци из уџбеника различитих издавача 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Уџбеници, радне свеске, прибор за геометрију, цд. 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Амбијентална настава, практичан рад. 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Контролни задаци, писмене вежбе, усмено, практичан рад. 

 

 

 

 

Ред НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 
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.  

бро

ј 

тем

е 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Природни бројеви до 1000 и операције са њима 43 63 21 127 

2. Геометрија  19 14 4 37 

3. Разломци  2 3 2 7 

4. Мерење и мере 4 3 2 9 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 44 53 4 101 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 50 24 5 79 

УКУПНО 94 77 9 180 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Природа и друштво разред:трећи одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ:упознавање себе,свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему.Оперативни задаци:развијање способности запажања 

основних својстава објеката , 

појава и процеса у окружењу и њихове повезаности;развијање основних научених појмова из 

природних и друштвених наука;развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном 

окружењу;развијање радозналости и интересовања;развијање елемената логичког 

мишљења;развија- 

ње одговорног односа према себи,окружењу и културном наслеђу;оспособљавање за сналажење у 

пр- 

остору и времену;разумевање и уважавање сличности и разлике међу појединцима и групама; 

коришћење различитих социјалних вештина,знања и умења у непосредном окружењу 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:ПД/1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.6.1. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.5.1 

2.5.2.2.5.3.2.6.1.2.6.2. 3.4.1. 3.5.1. 3.5.2. 1.4.4. 1.6.5. 1.6.6. 2.6.5 2.6.7. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.3.1. 1.3.2. 

1.3.3. 1.5.4. 

2.1.1. 2.2.3. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 3.3.1. 3.3.2. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.5.5. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.3. 2.3.4. 

2.3.5. 

2.3.6. 2.4.1. 1.1.6. 2.1.5. 2.1.6. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:Српски језик,Математика,Народна 

традиција,Грађанско васпитање,Ликовна култура,Музичка култура,Чувари природе,Физичко 

васпитање 

 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Природа и друштво-уџбеник за трећи разред ОШ(Сања Благданић,Зорица Коваћевић,Славица 

Јовић и Александар Петровић)БИГЗ,радна свеска од исте групе аутора и издавача,уџбеници и 

приручници 

других издавача,пригодни текстови,наставни листови,контролне вежбе БИГЗ 

 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:Користе се постојећа наставна 

средства,а по потреби се израђују на часовима Ликовне културе и Часовима одељенског 

старешине.Наставна средства која  

ће се користити у оквиру овог предмета:географска карта,пригодни текстови,дечји часопис 

Школарац 3,разни предмети,материјали и прибор за извођење огледа,објекти из непосредног 

окружења,илустрације,фотографије,практични радови,слике 

 

ИНОВАЦИЈЕ:Амбијетална настава,истраживачки рад,практичан рад,укључивање родитеља 

приликом израде појединих наставних средстава и других врста помоћи 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Контролне вежбе,писмени задаци,петнаестоминутне вежбе,усмени одговори,ангажовање на 
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часу,домаћи задаци 

 

 
Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. МОЈ ЗАВИЧАЈ 11 4 2 17 

2. НАШЕ НАСЛЕЂЕ 4 2 2 8 

3. НЕЖИВА ПРИРОДА 12 4 4 20 

4. МАТЕРИЈАЛИ И КРЕТАЊЕ 8 3 2 13 

5. ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 9 3 2 14 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 25 9 5 39 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 19 7 7 33 

УКУПНО 44 16 12 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање  разред:трећи одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ:повезаношћу са осталим васпитно-образовним подручјима,настава 

физичког васпитања треба да допринесе интегралном развоју личности ученика,развоју 

моторичких способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења и навика у 

свакодневним и специфичним условима живота.Задаци:подстицање раста и правилног 

развоја;стицање,развијање и усавршавање моторичких способности;формирање морално-вољних 

квалитета личности;оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у 

свакодневним условима живота;стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштити 

природе и човекове околине. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:Српски језик,Природа и друштво,Здравствено 

васпитање,Музичка култура,Математика,Чувари природе,Грађанско васпитање 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:све справе и реквизити којима 

располаже фискултурна сала користе се у реализацији наставних јединица 

 

ИНОВАЦИЈЕ:међуодељенска такмичења,укључивање родитеља у наставу Физичког 

васпитања(вежбајмо заједно,играјмо се заједно),амбијентална настава,разговори и презентације 

на тему значаја физичке активности и чувања природне средине од загађења, за наше здравље и 

развој 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Различити облици кретања 9 13 5 27 

2. Вежбе са реквизитима 14 19 2 35 

3. Вежбе на тлу и справама 11 15 4 30 

4. Ритмичке вежбе и народни плес 3 3 1 7 

5. Елементарне игре 3 5 1 9 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 29 28 4 61 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 11 27 9 47 

УКУПНО 40 55 13 108 
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2.4.1. Програм изборних предмета за трећи разред 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

разред:трећи одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика. Предмет ученицима пружа 

могућност да постану активни учесници у процесу образ. и васпит. и да изграде сазнања, умења, 

способности и вредности неопходне, одговорне и креативне личности, да буду отворени за 

сарадњу, да поштују себе и друге. 

Оспособљавање уч. а групни рад, договор и сарадничке односе са вршњацима и са одраслима; 

подстицање самопоуздања, личне одговорности; 

Развијање сазнања о себи, потребама, осећањима, свести о личном идентитету; 

Развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење 

Стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; оспособљавање уч. З ненасилно 

решавање сукоба; 

Упознавање уч. са дечјим правима и њихово уважавање; развијање и неговање еколошке свести. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети и ваннаставне активности 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Скрипта у издању Министарства просвете Р С рбије, ЦД, дечији часописи, 

Слике, Буквар дечјих права,Љ.Ршумовић. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Наведени уџбеници и наставна саредства која уч. сами израде 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Посете културно-историјским установама (амбијентална настава) 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Активности у раду, доношење прибора за рад, разговор. 

 

 

 

 



99 
 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. УВАЖАВАЊЕ ЛИЧНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ; 

УОЧАВАЊЕ И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТЕРЕОТИПА 

- - 15 15 

2. ПРИЈАТЕЉСТВО И МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ - - 5 5 

3. ПОЈЕДИНАЦ И ЗАЈЕДНИЦА; ПРАВИЛА КОЈА 

РЕГУЛИШУ ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ;РАЗВИЈАЊЕ 

МОРАЛНОГ РАСУЂИВАЊА 

- - 10 10 

4. ЗАШТИТА ОД НАСИЉА; НЕНАСИЛНИЧКО 

РЕШАВАЊЕ СУКОБА; РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ 

РАСУЂИВАЊА 

- - 4 4 

5. РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ, БРИГА О 

БИЉКАМА И ЖИВОТИЊАМА 

- - 2 2 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ - - 20 20 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ - - 16 16 

УКУПНО - - 36 36 
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Назив предета  Верска настава 

Разред трећи 

Годишњи број 

часова  
36 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме 

ученик ће:  

ПРЕПОРУЧ

ЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I – УВОД  

1. Свет је 

створен за 

тебе, чувај 

га! – 

уводни час  

 
 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом 

и начином 

реализације 

наставе 

Православн

ог 

катихизиса;  

 

Мотивисањ

е ученика 

за похађање 

верске 

наставе  

 

Когнитивни аспект:  

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 3. 

разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном разреду 

школовања.  

 

Афективни аспект:  

 ученик ће бити 

мотивисан да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе  

 

 
 Упознавање 

са садржајем 

програма и 

начином рада  

 

  

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у 

живот кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као 

и са начином вредновања 

њиховог рада.  

Врсте наставе  
Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

оријска настава (34 часова  
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II – БОГ 

СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА  

2. Свето 

Писмо нам 

сведочи о 

настанку 

света  

3. Света 

некада 

уопште 

није било 

(1. и 2. дан 

стварања)  

4. Све је 

биље 

створено и 

Сунцем 

обасјано 

(3. и 4. дан 

стварања)  

5. Све 

врви од 

живота ( 5. 

и 6. дан 

стварања)  

6. Створен 

сам да 

личим на 

Бога  

 
 пружити 

ученицима 

основна 

знања о 

учењу 

Цркве о 

стварању 

света;  

 

омогућити 

ученицима 

да разумеју 

да Бог 

ствара 

природу и 

човека, јер 

жели да их 

воли и да 

буде са 

њима 

заједно;  

 
 Пружити 

ученицима 

могућност 

да разумеју 

да је човек 

у природној 

вези са 

свим оним 

што је Бог 

претходно 

створио, 

али да се 

разликује 

од свих 

створених 

бића;  

 

Објаснити 

ученицима 

да је човек 

икона 

Божја 

(сличан 

Богу) зато 

што је 

створен као 

слободна 

личност и 

једини 

позван да 

буде 

домаћин 

Когнитивни аспект:  

 препознати неке 

елементе библијске 

повести о стварању 

света;  

 моћи да препозна 

и именује иконе на 

којима су 

представљени дани 

стварања света, на 

основу библијске 

повести;  

 
 моћи да увиди да 

је свет скуп 

конкретних врста 

живих бића која су 

уједињена, једна 

другима потребна и 

да она чине велику 

заједницу љубави – 

Цркву;  

 моћи да објасни 

да је свет створен 

љубављу Божјом;  

 моћи да разуме да 

се права слобода 

изражава као љубав 

према другим 

људима, природи и 

Богу;  

 уочити да је човек 

сличан Богу.  

 

Афективни аспект:  

 бити подстакнут 

да развија љубав 

према ближњима, 

природи и Богу;  

 развијати жељу и 

свест о важности 

бриге према 

ближњима и 

природи.  

 

 

 
 Појам 

Светога Писма 

као књиге 

откривења  

 Стварање 

невидљивог 

света- 

духовних сила 

- анђела  

 Библијско 

казивање о 

стварању света 

по данима  

 Стварање 

човека  

 Песма 

„Молитва“ 

Бранко 

Радичевић(пес

ник се диви 

Божјем 

стварању и 

моли 

благослов...)  

„Паче“ А. 

Солжењицин  
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III – БОГ 

НАС 

ВОЛИ  

7. Бог 

ствара 

свет из 

љубави  

8. Бог, 

људи и 

природа  

9. Свет не 

може без 

Бога  

10. Бог се 

брине о 

свету  

11. 

Божићни 

весници  

• 

Омогућити 

ученику да 

увиди да је 

Бог створио 

свет из 

љубави;  

• 

Омогућити 

ученику да 

увиди да се 

Бог брине о 

свету;  

• 

Омогућити 

ученику да 

разуме да је 

Бог из 

бриге према 

свету и 

човеку 

послао 

свога Сина 

у свет.  

Когнитивни аспект:  

• знати да је Бог 

створио свет из 

љубави и да објасни 

како зна да Бог воли 

свет;  

• препознати да Бог 

брине о свету и да 

наведе примере 

Божјег старања о 

свету;  

• увидети кроз своје 

креативне 

способности да је 

човек сличан Богу;  

• увидети да Бог 

жели да свет постоји 

вечно;  

• увидети да су Бог, 

људи и природа 

различити, али да 

нису потпуно 

раздељени;  

• увидети 

различитост која 

постоји  

између Бога и 

створеног света;  

• знати да је Бог из 

бриге према свету и 

човеку послао свога 

Сина у свет;  

• упознати улогу 

анђела као 

сарадника Божјих у 

старању о свету;  

• уочити да је свет 

смртан ван 

заједнице са Богом;  

• упознати сдржај 

молитве Анђелу 

чувару;  

• усвојити текст и 

мелодију песме 

„Анђели певају“.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

развија свест о томе 

да је важан зато што 

га воли Бог и 

његови ближњи ;  

• бити подстакнут да 

се труди да воли све 

људе (чак и оне од 

којих је веома 

 
 Прича 

„Шишарка“  

 

или прича 

„Себични 

џин“ О. Вајлд 

(са правим 

крајем, кад се 

појављује 

Христос...)  

 Прича Св. 

Владике 

Николаја о 

томе како је 

Господ са 

Богородицом 

избавио 

пастира 

Давида из 

невоље (кад је 

заспао у 

пећини а змија 

му легла на 

груди...)А  

 
кад је одрастао 

Цар Давид је 

описао 

Богородицу и 

Христа у 

псалму  

 „Љубавна 

песма“, М. 

Данојлић (о 

маслачку и 

облачку)  

 Јављање 

анђела 

Богородици;  

 Јављање 

анђела Јосифу;  

 Сусрет 

Богородице и 

Јелисавете; 

 Јављање 

анђела 

мудрацима;  

 Анђео јавља 

Јосифу да 

склони 

породицу у 

Египат;  

 Молитва 

Анђелу 

 

практична настава (2часа)  
 

Место реализације наставе  
 Теоријска настава се 

реализује у учионици;  

 Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем 

у литургијском сабрању;  
 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

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  
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ЗАЈЕДНИ

ЦА БОГА 

И СВЕТА 

КРОЗ 

ЧОВЕКА  

12. Човек 

домаћин и 

свештеник 

у свету  

13. Свети 

Сава  

Свети 

Сава 

брине о 

нама  

15. Радост 

служења  

• 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.  

Когнитивни аспект:  

• уочити да је човек 

посредник између 

Бога и природе и да 

Бог са природом 

разговара преко 

човека;  

• проширити своје 

знање о служењу 

Светога Саве Богу и 

нашем народу;  

• уочити да нема 

љубави без служења 

ближњима;  

упознати библијску 

повест о Христовом 

служењу 

Апостолима.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

љубав препознаје 

као служење;  

• знати да кроз 

чињење дела 

љубави према 

ближњима, постаје 

сличан Христу и 

светитељима 

Божјим.  

 
 Прича „ Три 

дрвета“(Ова 

прича је и 

Божићна и 

Васкршња)  

 Подизање 

задужбина – 

најзначајније 

задужбине 

Светога Саве и 

Светог 

Симеона  

 
Мироточивог  

 Јеванђељско 

казивање о 

Христовом 

служењу – 

прање ногу 

апостолима и 

Тајна вечера  

 Прича: 

Доброчинство 

– најлепши 

начин да 

постојиш, из 

књиге «Мали 

анђео», Н. 

Витошевић.  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања 

ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  
Увод – 1  

Бог ствара свет и човека – 7  

Бог нас воли – 7  

Заједница Бога и света кроз 

човека– 6  

Литургија – преображени свет – 

7  
Човек и природа - 6  

– 1+1  
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V – 

ЛИТУРГИ

ЈА- 

ПРЕОБРА

ЖЕНИ 

СВЕТ  

16. Наши 

дарови 

благодарн

ости  

(опис н.ј. - 

твар у 

Литургији

)  

17. 

Литургија 

- 

преобража

ј света  

18. 

Литургија 

– молитва 

за спасење 

човека и 

света  

19. 

Васкресењ

е Лазарево  

20. 

Васкрсење 

Христово  

• 

Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање 

да хлеб и 

вино – 

наши 

дарови -

представља

ју 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  

Когнитивни аспект:  

• препознати да је 

Литургија 

захвалност Богу;  

• уочити да се 

захвалност Богу 

показује кроз наше 

дарове;  

• уочити да наши 

дарови хлеб и вино 

представљају свет у 

малом;  

• увидити везу 

Литургије и спасења 

човека и света;  

• проширити своја 

знања о празнику 

Васкрсења;  

• увидити шта за 

створену прируду 

значи Христово 

Васкрсење;  

• усвојити текст и 

мелодију песме 

„Људи ликујте“  

Афективни аспект:  

 бити подстакнут 

да учествује на 

Литургији како би 

показао Богу да 

жели да буде у 

заједници са Њим;  

 

• бити подстакнут да 

у себи развија осећај 

захвалности према 

Богу и својим 

ближњима.  

 
 Твар у 

Литургији – 

хлеб и вино  

 Песма“Како 

настаје хлеб“ 

Лидија 

Поповић  

 Твар у 

Литургији – 

тамјан, уље, 

восак, вода, 

врба, бадњак, 

јаје, жито, 

грожђе...  

 Прича о 

удовичиној 

лепти  

 Велика 

Јектенија  

 Прича 

„Мудри 

чобанин“ 

Патријарх 

српски Иринеј 

Гавриловић(пр

ича о 

причешћу)  

казивање о  
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VI – 

ЧОВЕК И 

ПРИРОДА  

21. Све 

чека на 

љубав 

човека  

22. Чувамо 

дарове 

Божије 

љубави  

23. 

Стварање 

света у 

православ

ној 

иконограф

ији  

24. Икона 

света 

створеног 

за мене  

• 

Ученицима 

пружити 

неопходно 

знање да 

разумеју да 

је човек 

одговоран 

за очување 

природе;  

• 

Омогућити 

ученицима 

да увиде на 

које све 

начине 

људи данас 

уништавају 

природу, тј. 

да увиде да 

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;  

• 

Установити 

обим и 

квалитет 

знања 

стечених у 

току 

школске 

године из 

Православн

ог 

катихизиса.  

Когнитивни аспект:  

• препознати личну 

одговорност за 

творевину;  

• увидити да се 

загађењем наше 

околине, загађује 

цео свет;  

• увидити да се на 

православним 

иконама стварања 

света и човека, 

приказује зависност 

природе од човека;  

• препознати 

представе које 

приказују догађаје 

везане за стварање 

света;  

• уочити у којој 

мери је напредовао 

и савладао градиво 

Православног 

катихизиса трећег 

разреда основне 

школе.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут 

на очување природе 

и своје животне 

средине;  

• бити подстакнут да 

гледа на природу 

као на Божју 

творевину;  

 Ученици ће бити 

подстакнути да 

уреде школски 

простор изабраним 

радовима везаним за 

стварање и очување 

света  

 

Поучне приче:  

 „Свети 

Власије 

благосиља 

животиње“  

 „Игуман и 

медвед“  

 „Необична 

лађа“ (Свети 

Елије и 

крокодил)  

 „Свети 

Серафим и 

медвед“  

 Песма „ 

Радуј се“  

 

М. Одаловић  

 Израда 

иконе  

 

Израда стрипа  
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2.5. Наставни програм за четврти разред 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК разред: четврти одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

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

могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

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

слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

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

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

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

процењивање прочитаног текста; 

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

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

овладавање начином 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 позоришне и филмске уметности; 

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

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 

остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 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.); 
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- 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. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

1. ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица: 

 

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 издвај ања значај них 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 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.) 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на 

различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име 

аутора; садржај, речник) 

1СЈ.1.2.5. 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 му се 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 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1 СЈ.1.3.2. уме да се потпише 
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1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункциј ским 

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 

1 СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи) 

1 СЈ.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) 

 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 

 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1 СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) 

и глаголско време (презент, перфекат и футур)  

1 СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, 

узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

 

1 СЈ.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.) 

 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ 

 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме 

1 СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

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

књижевноуметничком тексту 

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

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

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком 
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месту у тексту ј е пауза, место логичког акцента; кој и део текста треба прочитати брже, а кој и 

спориј е 

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 

 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

1 СЈ.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, ц; правилно пише сугласник ј у 

интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању 

1 СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, 

типове реченица, дужину реченице... ) 

1 СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1 СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1 СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 

1 СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне 

понављање) 

1 СЈ.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 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 
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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.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 

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 

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

 

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 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

 

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 

 

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

 

 

2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих 

делова дужег текста 

1 СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима 

(нпр. текст, табела, графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење 

аутора текста vs. мишљења учесника у догађају) 

1 СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира наративни текст 
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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) 

 

 

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 

1 СЈ.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 

1 СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 

1 СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

1 СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 

 

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/учпеница: 

 

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)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин 

 

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 

текста/контекста у којем су употребљени 

1 СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 

 

5. КЊИЖЕВНОСТ 

 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

 

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 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Б И Г З 

-Читанка за четврти разред основне школе (Мирјана Р. Аранђеловић) 

- Српски језик 4 (Мирјана Р.Аранђеловић) 

- Наставни листови за српски језик и књижевност 4 (Мирјана Р. Аранђеловић, Миленија 

Петровић) 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лектира, контролни листићи 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмени задатак, контролна вежба 

 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. ЈЕЗИК 

Граматика 

Правопис 

Ортоепија 

27 43 8 78 

2. КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови 

Функционални појмови 

53 14 4 71 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање 

Причање 

Описивање 

Извештавање 

Усмена и писмена вежбања 

28 1 2 31 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО 108 58 14 180 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред: четврти одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

ЦИЉ:  Циљ наставе страног језика у четвртом разреду јесте да оспособи ученика да на страном 

језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из свог окружења. 

У исто време, настава страног језика треба да: 

приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

развије позитивна осећања према језику који учи; 

подстакне потребу за учењем страних језика; 

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

олакша разумевање различитих култура; 

стимулише машту, креативност и радозналост.  

 

ЗАДАЦИ НА НИВОУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

Разумевање говора 

Ученик треба да: 

- разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова после неколико слушања; 

- разуме кратке дијалоге (до 5 реплика / питања и одговора), прилагођене приче и песме у оквиру 

тема предвиђених програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа и адекватно 

реагује на појединачне делове усмених порука издвајајући битне информације(датум, време, 

место, особе, количину...); 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и 

планови зѕ будућност итд.). 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- разуме краћи текст (до 50 речи), написане речи и реченице састављене углавном од познатих 

језичких елемената (речи и језичке структуре предвиђене програмом); 

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на писане поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу  (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и 

планови за будућност итд.). 

Усмено изражавање :  

Ученик треба да :  

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију; 

-самостално даје информације о себи и окружењу; 

- описује у неколико реченица познату радњу и ситуацију, препричава општи сдаржај прочитаног 

или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и структуре. 

Интеракција 

Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези са 

контекстом учионице, активностима у учионици, свакодневним активностима и договорима (у 

садашњости и будућности), као и догађајима из непосредне прошлости; 

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену; 
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- учествује у комуникацији (у пару, у групи итд.) поштујући социокултурне норме 

комуникације(тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге...); 

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- допуњава и пише реченице и краће текстове (до 5 реченица, односно 20 речи), чију 

кохерентност и кохезију постиже користећи језичке елементе предвиђене програмом и у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним подстицајем, користећи познате тематске и језичке 

елементе; 

- препричава текст, пише честитку или разгледницу, поруку, позивницу и др.; 

- попуњава формулар или пријаву (име, празиме, улица и број, место и поштански број, датум 

рођења). 

Знања о језику 

Ученик треба да зна: 

- препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, прошло и 

будуће време у јасно контекстуализованим структурама, односно без теоријског објашњавања и 

инсистирања на апсолутној граматичкој тачности); 

- поштује ред речи у реченици; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Српски језик, Математика, Природа и друштво 

 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: Happy 

Street 2, student’s book, Happy Street 2, activity book, Happy Street, teacher’s book,Happy Street 2, 

teacher’s resource book, Happy Street 2, evaluation book 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Флеш картице, постери, ЦД, 

ЦД плејер 

 

ИНОВАЦИЈЕ: Употреба савремених наставних средстава. Примена мултимедија у настави. 

Употреба дидактичког материјала израђеног од стране ученика. 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. UNIT 1- Welcome back 1 3 0 4 

2. UNIT 2 – Happy Families 4 4 0 8 

3. UNIT 3 – Food,food,food 4 4 1 9 

4. UNIT 4 – A day at the zoo 4 4 0 8 

5. UNIT 5 – In the town 4 4 0 8 

6. UNIT 6 – Just for fun 4 4 1 9 

7. UNIT 7 – People at work 4 4 0 8 

8. UNIT 8 – What’s the weather like? 4 4 0 8 

9. UNIT 9 – What happened? 4 4 2 10 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 19 19 2 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 14 16 2 32 

УКУПНО 33 35 4 72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА разред: четврти одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика. 
успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

упознају скуп природних бројева; 

науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима); 

примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских 

олакшица; 

знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева; 

успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих 

термина; 

знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаоника, 

квадра и коцке. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

 

МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже 

број на датој бројевној полуправoj. 

МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у 

оквиру прве хиљаде.  

МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде. 

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

МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  
n

1
(n ≤ 10) и препозна његов графички 

приказ. 

МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине. 

 

МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 

претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем. 

МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју. 

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

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

 МА.2.1.5. уме да решава једначине 

МА.2.3.1. уме да препозна разломак 
b

a
(b ≤ 10, a < b) када је графички приказан на фигури 

подељеној на b делова. 
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МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика 
n

1
 (n ≤ 10). 

 

МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака. 

МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени. 

МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет. 

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

МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом. 

МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак 
b

a
 

(b ≤ 10, a < b). 

МА.3.3.2. зна да израчуна део 
b

a
(b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у задацима 

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

једноставним ситуацијама. 

МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml). 

МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t). 

МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме. 

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

сложенијим ситуацијама. 

МА.2.4.2. зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће 

у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама. 

МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање. 

МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање. 

МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних 

задатака и уме графички да представи дате податке. 

МА.3.4.1. зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара 

из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама. 

МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности. 

МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе. 

МА.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). 

МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе. 

МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна 

јединица. 

МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата 

мерна јединица. 
МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 

МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине. 

МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе. 
МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама. 

МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама. 

МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим 

мерним јединицама. 

МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање. 

МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника. 
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МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника. 

МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у 

истим мерним јединицама. 

МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним 

јединицама. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Српси језик, Природа и друштво, Народна традиција, Музичка култура, Физичко васпитање, 

Ликовна култура 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбенички комплет за математику за четврти разред: 

Мирјана Максимовић: 

Уџбеник, радна свеска 1. део, радна свеска 2. део 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лењири, шестар, модел метра 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмени задатак, контролни задатак 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 58 78 4 140 

2. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

4 4 2 10 

3. ПОВРШИНА 

 

12 16 2 30 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО 74 98 8 180 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Природа и друштво разред: четврти одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 Општи циљ1интегрисаног наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог 

природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Оперативни задаци2 наставе природе и друштва у трећем разреду основне школе су: 

- развијање основних научених појмова из природних и друштвених наука; 

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

домовини; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање елемената логичког мишљења; 

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој  процеса 

учења; 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим 

интеракцијским односима; 

- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

1ПД.1.1.4                     1ПД.2.4.5.               1ПД.3.4.1. 

1ПД.1.1.1                     1ПД.2.5.1.               1ПД.3.5.2. 

1ПД.1.1.5.                    1ПД.2.5.3. 

1ПД.1.1.6.                    1ПД.2.6.4. 

1ПД.1.2.1.                    1ПД.2.6.5. 

1ПД.1.2.2.                    1ПД.2.6.6. 

1ПД.1.2.3.                    1ПД.2.6.7. 

1ПД.1.3.2.                    1ПД.2.3.3. 

1ПД.1.3.3.                    1ПД.2.3.4. 

1ПД.1.3.4.                    1ПД.2.3.6. 

1ПД.1.3.5.                    1ПД.2.4.2. 

1ПД.1.3.6.                    1ПД.2.4.4. 

1ПД.1.5.1.                    1ПД.2.5.2. 

1ПД.1.5.5.                    1ПД.2.6.2. 

1ПД.1.5.3.                    1ПД.2.6.3. 

1ПД.1.5.4.                    1ПД.3.1.1. 

1ПД.1.6.4.                    1ПД.3.1.2. 

1ПД.1.6.5.                    1ПД.3.3.1. 

1ПД.1.6.6.                    1ПД.3.6.1. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

                                                 
1Службенигласник РС, Просветнигласник, број 2, 2010. 
2Службенигласник РС, Просветнигласник, број 3, 2006. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, СРПСКИ ЈЕЗИК, 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбенички комплет за Природу и друштво за четврти разред: Уџбеник, радна свеска 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Географска карта, модел рељефа 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

: Усменим и писменим путем 

 

  
 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Моја домовина део света 10 3 1 14 

2. Сусрет са природом 9 2 1 12 

3. Истражујемо природне појаве 16 2 1 19 

4. Рад, енергија, производња и потрошња 12 3 1 16 

5. Осврт уназад - прошлост 7 3 1 11 

     72 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО 54 13 5 72 
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2.5.1. Програм изборних предмета за четврти разред 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА 

ТРАДИЦИА 

разред: четврти одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 Циљ предмета: Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања 

код ученика основне школе. Ученици остају активни учесници у процесу образовања и 

васпитања изграђују сазнања, умења, способности, и вредности неопходне за формирање 

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

и друге.  

Задаци су:  

Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима.  

Подстицање развоја самосвести самопоштовања и уважавања других.  

Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе међусобну 

повезаност да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге.  

Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне 

компуникације. Решавања сукоба у вршњачком насиљу.  

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права и да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању.  

Једно од најбитнијих је развијање и неговање основноих људских вредности. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА, МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, СРПСКИ ЈЕЗИК, 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

:  

 

 

 

Теме/Садржаји: Време реализације 

Наставне јединице:  

1. Ево нас у IV разреду.  

2. Дрво дечијих права.  

3.Имамо право на права.  

септембар - јун 
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4.Правимо рекламни штанд дечијих права.  

5.Сви различити, сви једнаки.  

6.Неправда је кад....  

7.Ставови о правди.  

8.Права, дужности, правила.  

9.Правимо своја правила.  

10.Ми негујемо вредности у својој учионици.  

11.Поступак договарања на делу.  

12.Стереотип.  

13.Клинци и клинцезе.  

14.Да сам чаробњак, ја бих...  

15.Ставови о моћи.  

16.Шта код мене обузме моћ.  

17.Сукобе решавамо ненасилном комуникацијом.  

18.Ја поруке, лек за сваки сукоб.  

19.Активно, саосећајно слушање.  

20.Научили смо...  

21.Сукобе претварамо у мир.  

22.Тимски радимо.  

23.У тиму за сваког места има.  

24.Да се чује наш глас, желимо да променимо.  

25.И ми се питамо.  

26.У школи желимо  
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Назив предмета  Верска настава  

Разред четврти  

Годишњи број 

часова  
36 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку 

теме ученик ће:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I – УВОД  

1. 

Дружимо 

са Богом и 

светима – 

уводни час  

• упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада • 

ученик ће 

бити 

мотивисан да 

похађа часове 

верске наставе  

Когнитивни 

аспект: • стећи 

основне 

информације о 

темама које ће се 

обрађивати у 

настави 

Православног 

катихизиса током 

четвртог разреда  

• уочити какво је 

његово 

предзнање из 

градива 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања 

Афективни 

аспект: • желети 

да активно 

учествује на 

часовима верске 

наставе  

 
 Упознавање са 

садржајем програма 

и начином рада  

 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве.  

На почетку сваке 

наставне теме ученике би 

требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 
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II – 

ЦРКВА ЈЕ 

НАШ 

ИЗБОР  

2. 

Заједница 

је основ 

живота  

3. Црква је 

наш избор  

4. Црква је 

заједница 

са Светом 

Тројицом  

5. Црква је 

циљ 

стварања 

света  

6. Свет 

изван 

заједнице 

са Богом  

7. Свет у 

заједници 

са Богом  

• 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.  

  

Когнитивни 

аспект:  

• уочити важност 

постојања 

заједнице  

• уочити разлику 

између Цркве и 

сваке друге 

заједнице;  

• уочити да је 

Црква слободна 

заједница у којој 

учествују само 

они који то желе;  

• знати да се они 

који су у 

заједници са 

Христом називају 

хришћани и да је 

Црква њихова 

заједница;  

• знати да се 

заједница Бога, 

људи и  

природе зове 

Црква;  

• уочити да изван 

Цркве свет не 

може постојати 

вечно.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут да 

активно учествује 

у животу Цркве  

• бити 

подстакнут да 

препознаје живот 

као дар Божји;  

• бити 

подстакнут да 

препознаје 

Живот Вечни као 

Божји дар.  

 
 

Прича“Недостајати 

“(за заједницу као 

основ живота) Т. 

Телехтон  

 Песма Св. 

Владике Николаја 

„Заједничарење са 

небом “  

 Одабрани одељци 

из књиге „Из Ја-

града у Ти-гра  

 
 Одломак из 

песме“Зимска 

идила“  

 

Војислава Илића“  

 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог 

рада.  
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III – 

ХРИСТОС 

НАС СВЕ 

ЗОВЕ  

8. Христос 

позива 

Апостоле  

9. Вера 

основ 

заједнице  

10. 

Апостоли 

позивају 

свет  

11.Човек 

само срцем 

јасно види  

12. 

Христос 

нас зове  

13. Божић  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да 

Христос зове 

све људе у 

заједницу са 

Њим;  

• Указати 

ученицима на 

значај вере за 

остварење 

заједнице са 

Богом;  

• Омогућити 

ученицима да 

се упознају са 

новозаветним 

сведочанством 

о Христу и 

Апостолима.  

Когнитивни 

аспект:  

• уочити да нас 

Христос позива у 

лични однос - 

заједницу 

љубави;  

• увидети да су 

апостоли људи 

који су слични 

нама;  

• уочити да је 

вера основ 

заједнице са 

Богом;  

• увидети да су 

Апостоли 

позивали људе у 

заједницу љубави 

са Христом;  

• разумети значај 

Христовог 

оваплоћења 

(рађања);  

 Усвојити текст 

и мелодију песме 

„Звезда се засја“  

 

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут да 

доживети Христа 

као Личност која 

нам иде у сусрет.  

 
 Прилагођена и 

препричана 

новозаветна прича о 

Христовом позиву 

Апостола  

 Новозаветна 

прича о ап. Петру 

када тоне  

 О делима 

Апостола  

 «Мали принц», А. 

С. Егзипери - 

одломци  

засја»  

 

Врсте наставе  
Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

 теоријска настава (32 

часова)  
 практична настава 

(2часа)  

 

Место реализације 

наставе  
 Теоријска настава се 

реализује у учионици;  

 Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у литургијском 

сабрању;  
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IV – 

ДИВАН ЈЕ 

БОГ У 

СВЕТИМ

А 

СВОЈИМ

А  

14. 

Светитељи 

-  

сведоци 

љубави 

Божје  

15. Свети 

Сава -

путеводите

љ у живот 

вечни  

16. 

Успињање 

ка Христу 

(опис н.ј – 

прича о 

Закхеју)  

17. Свети 

Симеон 

Богоприма

ц - сусрет 

са 

Христом  

18. 

Литургијс

ко 

путовање 

заједнице 

свих 

светих  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче да су 

светитељи 

наши 

путеводитељи 

ка Царству 

Божјем;  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче значај 

жеље за 

остваривање 

заједнице са 

Богом;  

• Указати 

ученицима да 

је Литургија 

заједница свих 

светих са 

Богом.  

Когнитивни 

аспект:  

• поступно 

изграђивати свест 

о томе ко су 

светитељи;  

• увидети да су 

сви позвани да 

буду светиетљи;  

• уочити важност 

светитеља као  

наших узора за 

остваривање 

личног јединства 

са Богом;  

• знати какву 

важност Савине 

речи и дела имају 

за нас данас;  

• уочити да је за 

остваривање 

јединства са 

Богом потребна 

искрена жеља;  

• знати да је 

Литургија начин 

на који сви 

остварујемо 

заједницу са 

Богом;  

• препознати да у 

нашу заједницу 

са Богом уводимо 

све оне (и све 

оно) што волимо.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут да 

следује 

светитељима 

Божјим и да буде 

добар човек;  

• бити 

подстакнут да 

препознаје љубав 

као највећу 

врлину.  

 
 Прилагођена и 

препричана нека 

житија светих  

 Приче из живота 

Светога Саве  

 
Приповест о Светом 

Сави, његовим 

делима и духовним 

подвизима . Указати 

на неке од 

најважнијих поука 

из књига које је 

Свети Сава написао 

(Житије Св. 

Симеона, 

Законоправило, 

Хиландарски типик, 

Студенички типик,)  

 Одломак из књиге 

Михајла Пупина „ 

Са пашњака до 

научењака“ 

(одломак у коме се 

говори о нашој вери 

и Светоме Сави)  

 Прича о Закхеју – 

препричана и 

прилагођена  

 Празник Сретење 

Господње  

 Св. Владика 

Николај одломак из 

„Небеске  

 

 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  
 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  
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V – 

ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСК

ОГ 

ЖИВОТА  

19. На 

путу 

светости  

20. 

Усавршав

ању нема 

краја  

21. Пут ка 

вечности 

22. 

Хришћанс

ке врлине  

23. 

Врлиносло

в – свети 

нас уче   

• Омогућити 

ученицима да 

схвате грех 

као промашај 

циља;  

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

самољубље 

извор греха;  

• Омогућити 

ученицима да 

уоче шта су 

врлине;  

• Указати 

ученицима да  

врлине 

представљају 

прихватање 

Божје воље;  

• Пружити 

ученицима 

могућност да 

примете да 

они управљају 

својом вољом 

и праве личне 

изборе .  

Когнитивни 

аспект:  

• увидети да се 

грех јавља као 

последица 

одсуства 

истинске љубави;  

• уочити да је 

грех наш 

погрешан избор;  

• увидети шта је 

самољубље и по 

чему се оно 

разликује од 

љубави;  

• увидети да без 

врлина нема 

љубави;  

• уочити да је 

само врлинама 

могуће остварити 

однос љубави са 

Богом и људима;  

• упознати 

најважније 

хришћанске 

врлине;  

• увидети да 

врлине нису 

човеку дате, већ 

да се за њих 

треба трудити;  

•увидети да се и 

врлине 

усавршавају.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут да 

следује 

светитељима 

Божјим;  

• бити 

подстакнут да се 

труди да у себи 

развија  

 
 Грех као 

промашај циља  

 Последице пада у 

грех  

 Обрада одабраних 

поглавља из књиге 

«Из Ти-града у 

Небески град»  

 Поуке светих: 

Григорије С. Петров 

;  

 Васкршња прича 

дарови доброг 

мудраца Христу 

Спаситељу „Четврти 

мудрац“;  

 Свети Спиридон 

(прича о смирењу);  

 Свети Василије 

Острошки - (прича 

„Свечев лијек“);  

 Поуке владике 

Николаја  

 Св. Јустин 

Ћелијски („Срна у 

изгубљеном рају“ 

одломак из 

казивања белих 

срна)  

 

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности реализације 

наставе и остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник ће 

остварити на два начина:  

 процењивањем 

реакције ученика или 

прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

 провером знања које 

ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања 

ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  
Увод – 1  

Црква је наш избор – 7  

Христос нас све зове – 7  

Диван је Бог у светима 

својима – 7  

Значај врлинског живота 

– 7  

Са нама је Бог - 4  

Евалуација – 1+2  
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VI - СА 

НАМА ЈЕ 

БОГ  

24.Васкрсе

ње и 

Педесетни

ца  

25. Црква 

је икона 

Царства 

Божијег  

26. 

Црквена 

уметност - 

одсјај 

Царства 

Божијег  

 
 Пружити 

ученицима 

могућност да 

разумеју да је 

Црква икона 

Царства 

Божијег и да 

смо са Богом у 

најприснијој 

заједници на 

Светој 

Литургији;  

 

• Омогућити 

ученицима да 

уочe разлику 

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  

Когнитивни 

аспект:  

• уочити да 

служењем 

Литургије 

постајемо 

учесници 

Царства Божијег 

и сједињујемо се 

са Богом;  

 упознати 

садржај молитве 

«Царе небески»;  

 

• увидети да сам 

изглед 

православног 

храма 

изображава 

јединство Неба и 

земље.  

Афективни 

аспект:  

• код ученика ће 

се развијати 

жеља за 

очувањем 

природе;  

 бити 

подстакнут да 

уреди школски 

простор 

најуспешнијим 

радовима;  

 

• бити 

подстакнут да и 

наредне године 

похађа часове 

Православног 

катихизиса;  

• уочити у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао градиво 

Православног  

 
 Педесетница – 

рођендан Цркве;  

 Молитва Царе 

небески;  

 Кроз одломке из 

јеванђелских 

текстова, допуњене 

фотографијама 

фресака, приказати 

домострој спасења.  
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3. Други циклус основног образовања и 
васпитања 

3. Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања 
 

Табела 4. План обавезнх и изборних предмета за други циклус основног образовања и васпитања 

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

СЕДМИ 

РАЗРЕД  

ОСМИ 

РАЗРЕД  

 нед.  год. Нед. год. нед. год.  нед.  год.  

1.  Српски језик 

___________ језик 

5   180 4  144   4  144 4  136 

2.  Српски језик2 3 108 3 108 3 108 2 68 

3.  Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

6.  Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

7.  Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8.  Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9.  Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

13. Физичко 

васпитање 

Физичко и 

здравстено 

васпитање 

Обавезне физичке 

активности  

/ 

 

2 

 

 

1,5 

/ 

 

72 

 

 

54 

/ 

 

2 

 

 

1,5 

/ 

 

72 

 

 

54 

2 72 2 68 

УКУПНО: А  23-26 828-936 24-27 864-

972 

26-29 936-

1044 

26-

28 

884-

952 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ  

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
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1. Верска 

настава/Грађанско 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко 

васпитање – 

изабрани спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО Б. 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО А+Б 27-30 972-

1080 

28-31 1008-

1116 

30-33 1080-

1188 

30-32 1020-

1088 

Ред.б

р. 

В. ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 

        

1. Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

2. Свакодневни 

живот у 

прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање 

и вајање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Информатика и 

рачунарствo  

1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Матерњи језик са 

елементима 

националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

8.  Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

УКУПНО: В.  1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

УКУПНО А+Б+В 28-31 1008-

1116 

29-32 1044-

1152 

31-34 1116-

1224 

31-33 1054-

1122 

 

Табела 2. Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни  наставни 

предмети 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

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

1.  Редовна 

настава  
28-31  1008-

1116 

 29-32  1044-

1152 

 31-34 1116-

1224 

 31-33 1054-

1122 
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2.  Допунска 

настава  

1 36 1 36 1 36 1 34 

3.  Додатни 

рад  

1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Табела 3. Остали облици образовно-васпитног рада 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

1.  Обавезне ваннаставне активности  

 

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

 Час 

одељенског 

старешине  

1  36  1  36  1  36  1  34 

2.  Слободне активности  

 

 Друштвене, 

техничке, 

хуманитарн

е, спортске 

и културне 

активности  

 

1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  34-68  

  Екскурзија До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 3 дана 

годишње  
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3.1. Наставни план и програм за пети разред основне школе 
 

 

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ПЕТИ РАЗРЕД  

 Нед. Год. 

1.  Српски језик ___________ језик 5 180 

2.  Српски језик2 3 108 

3.  Страни језик 2 72 

4.  Историја  1 36 

5.  Географија 1 36 

6.  Биологија 2 72 

7.  Математика 4 144 

8.  Информатика и рачунарство 1 36 

9.  Техника и технологија 2 72 

10. Ликовна култура 2 72 

11. Музичка култура 2 72 

12. Физичко и здравствено васпитање 

Обавезне физичке активности  

2 

1,5 

72+54 

13. Физика  - - 

14. Хемија - - 

УКУПНО: А  24-27 864-972 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

2. Други страни језик 2 72 

3. Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 

2 72 

Укупно Б.  3-5 108-180 

Укупно А+Б 27-30 1026-1134 

Ред.б

р. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

  

1. Редовна настава 27-30 1062-1134 

2. Слободне наставне активности  1 36 

3. Допунска настава 1 36 



134 
 

4. Додатна настава 1 36 

Ред. 

бр.  

Остали облици образовно –васпитног 

рада 

  

 Час одељенског старепшине 1 36 

 Ваннаставне активности  1 54 

 Екскурзија  до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 
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3.1.1. Наставни програм српског језика 
 

Називпредме

та 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 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. 

 

Разред пети разред 

Годишњибро

јчасова 
180 

Дидактичко

-методичко 

остваривањ

е програма 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне 

области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова 

по предметним областима је следећа:  

Књижевност - 70 часова, Језик - 70 часова и Језичка култура - 40 часова. Све три 

области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са 

другим областима. 

Наставни програм српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно 

на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и 

продубљује кроз све три предметне области овог предмета. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању 

и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника јесте да дати програм 

прилагоди, имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и 

друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и 

медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне 

средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник 

најпре креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати 

своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају 

наставнику даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних 
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јединица. Од наставника се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, дефинише исходе на три нивоа: оне које би 

сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне 

и оне које могу само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се 

индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. Током 

планирања треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, 

али је за већину исхода (посебно за предметну област Књижевност) потребно више 

времена, више различитих активности и рад на различитим текстовима. Уџбеници 

који ће се користити су: Читанка „Расковник“ за пети разред основне школе, 

(аутори Зона Мркаљ и Зорица Несторовић), „Klett“;  Граматика за пети разред 

основне школе (аутори Весна Ломпар) „Klett“; Радна свеска за пети разред 

основне школе (Весна Ломпар и Зорица Несторовић); „Klett“     

Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од 

извора знања, наставник ваља да их упути у начине и облике употребе других 

извора сазнавања. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана 

по књижевним родовима - лирика, епика, драма и обогаћена избором 

нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део 

лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном 

корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у највећој 

мери заснован на принципу прилагођености узрасту. 

 

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

поновног увођења домаће лектире је формирање, развијање или неговање 

читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици могу читати преко 

распуста чиме се подстиче развијање континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део 

допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. Такође, програмом се 

подстиче упознавање ученика са завичајном, локалном (или регионалном) 

културом и стваралаштвом, пошто је омогућено да сваки наставник обради дело по 

избору писца из завичајног (регионалног) корпуса. 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на формирање 

естетског укуса ученика, изграђује и богати свест о природи националне 

књижевности (и вредностима класика светске књижевности), али и културном и 

националном идентитету, у избору лектире и допунском избору дата је могућност 

наставницима да одаберу и известан број књижевних дела савремених писаца, 

чиме се ученици упознају са репрезентативним примерима савремене 

књижевности и у прилици су да критички самеравају поетику њихових дела са 

канонским вредностима. Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису 

постала део канона јесте да се по својој мотивској или тематској сродности вежу за 

постојеће теме и мотиве у оквиру наставног програма и да се таквим примерима 

покаже како и савремени писци промишљају епску народну традицију или теме 

пријатељства, етичности, развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се богатити 
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вертикално читалачко искуство ученика и осавременити приступ настави. 

Овакав избор дела омогућава већу могућност примене компаративног приступа 

проучавању литерарног стваралаштва, уз одабир различитих нивоа обраде: 

интерпретације, приказа или осврта. Избор дела треба да буде усклађен са 

могућностима, потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива. Разлике 

у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на 

одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег 

тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и 

груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради 

наставних јединица из граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке 

културе. Дела која неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за 

читање у слободно време. 

Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и 

уочавању разлике књижевних и некњижевних текстова, односно њиховој већој 

корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености 

књижевног текста (фикционалност, конотативност, књижевни поступци, 

сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, информативност и 

казивање засновано на чињеницама и подацима у различитим видовима 

некњижевних текстова. Корелативност је омогућена адекватним комбиновањем 

обавезних и изборних дела. 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део 

лектире, чинити тематско-мотивске целине. Наставник може груписати и 

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

Могући примери функционалног повезивања наставних јединица могу бити 

следећи (никако и једини): тема пријатељство: Нушићеви Хајдуци - Твенови 

Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина - Кишов Дечак и пас - 

Раичковићево Велико двориште - Господар лопова К. Функе; социјални мотиви и 

проблеми у одрастању: Кишов Дечак и пас - Цанкарова Десетица - Г. Олујић, Село 

изнад облака - Коларовљев роман Аги и Ема - Глишићева Прва бразда; 

родољубље: Душан Васиљев, Домовина или Алекса Шантић, Моја отаџбина - 

народне епске песме о Немањићима и Мрњавчевићима; савремено детињство: 

Трајковићева песма Кад књиге буду у моди - роман Аги и Ема - Г. Олујић Црвена 

жаба; детињство у прошлости: Нушићеви Хајдуци - Твенови Доживљаји Тома 

Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина - Миланковићеве Успомене, доживљаји, 

сазнања - Кишов Дечак и пас - Раичковићево Велико двориште - Ћопићев Поход на 

Мјесец - Глишићева Прва бразда; детињство великих научника и писаца: о Николи 

Тесли - Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања; љубав према науци и 

књижевности: Д. Обрадовић, О љубави према науци (по потреби прилагодити 

узрасту ученика) - Алексићеве приче Музика тражи уши или Кога се тиче како 

живе приче - Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања - Трајковићева песма 

Кад књиге буду у моди; описивање: Илићево Зимско јутро - Данојлићева Шљива - 

Андрићеви Мостови - Сребрне плесачице Д. Максимовић - Путовање у путопис В. 

Огњеновић; обрада портрета: Чича Јордан - Миона - хајдуци - хобит Билбо Багинс 

- бака Ема - Том Сојер/Хаклбери Фин - Шипио; хумор и пародија: Еро с онога 
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свијета - Нушићеви Хајдуци - Радовићев Капетан Џон Пиплфокс; митологија: 

митолошке народне лирске песме - Ршумовићева обрада грчких митова у књизи 

Ујдурме и зврчке из античке Грчке; авантуре: Дефоов Робинсон Крусо - проза М. 

Петровића Аласа о гусарима, пиратима и путовању на "Робинсоново" острво - 

Радовићев Капетан Џон Пиплфокс - Твенови Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји 

Хаклберија Фина. Наведени примери показују како се исти текст може повезивати 

са другима на различите начине, према различитим мотивима или тону 

приповедања. 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајдуци, Аги и Ема, Доживљаји 

Тома Сојера, Хобит, Робинсон Крусо, Господар лопова) могу послужити за 

компаративну анализу и уочавање разлике између књижевне и филмске 

(адаптиране, измењене) фабуле и израза, чиме ученици могу доћи до закључка о 

природи два медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу 

упутити и на друге филмове са сличном тематиком (дечје авантуре или авантуре у 

фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.) и додатно повезати обраду 

једне тематско-мотивске целине. 

Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође 

кроз корелацију: појам дечји часопис упознати на конкретном тексту из часописа 

по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио упознати 

уз обраду текста Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића. 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави 

вертикалну корелацију. Наставник мора бити упознат са садржајима српског језика 

претходних разреда ради поштовања принципа поступности и систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. 

разред (пример: приликом обраде преткосовских песама у уводном делу часа или 

приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о 

Немањићима и Мрњавчевићима из овог предмета...). 

Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, 

ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова 

(популарних, информативних), представља изузетно сложен наставни задатак. 

Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења 

и навике од којих ће зависити ученичка књижевна култура, али и естетске 

компетенције. Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и 

његову аутономност (односно да праве разлику између лирског субјекта и песника, 

приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело обликује једну могућу 

слику стварности. 

9 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и гледишта. У складу са исходима, ученике треба 

навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 

доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан 

исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. 

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 

наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, 

доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког 
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текста, истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније 

видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима 

функционалне примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у 

продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним 

изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним 

приступима новим књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе процеса 

проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко и методичко 

заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу. 

Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања 

која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. Многи текстови, а 

поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, 

често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-

историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку 

- све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно 

доживети и правилно схватити. 

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и 

судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако 

их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање 

критичких ставова, уз уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног 

текста и исказивање различитих ставова. 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и 

синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, битни 

структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, 

књижевни ликови, смисао и значење текста, мотивациони поступци, композиција), 

форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски поступци и литерарни 

(књижевноуметнички) проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих 

текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. У програму нису 

наведени појмови и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним 

разредима првог основношколског циклуса, али се очекује ће се наставник 

наслонити на стечено знање ученика, обновити га и продубити на примерима, 

сходно старијем узрасту. Такав случај је са стилским фигурама (поређењем 

(компарацијом) и персонификацијом) које се усвајају у трећем и четвртом разреду; 

појму приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, 

монолог, описивање)... 

Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; 

полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом 

истраживати њихова језичко-стилска условљеност. 

Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, 

настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања 

појединих ликова, као и да изражавају своје ставове о поступцима ликова. 

Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно 

нефикционалних текстова (путописна и аутобиографска проза) и некњижевних 

текстова (енциклопедије, речници, часописи и сл.), треба реализовати исходе 

везане за уочавање разлике између фикционалне и нефикционалне књижевности 

(засноване на личном сведочењу и проверљивим подацима), као и књижевног и 
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некњижевног текста и упућивати ученика да увиде разлику у књижевном поступку 

између наведених врста. 

Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, 

сада треба да буде у стању да детаљније познаје одлике народне бајке и њене 

разлике у односу на ауторску бајку (композиција, (не)постојање стереотипног 

почетка и завршетка, ликови - човек као главни лик народне бајке и животиње и 

натприродна бића као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као узрок 

потраге јунака у народној бајци/потрага за идентитетом и животном срећом у 

ауторској бајци, коришћење (и измена) мотива народне бајке у ауторској бајци), 

као и у односу на драмску или сценску бајку (адаптација мотива, односно 

прилагођавање радње драмском облику). Такође, ученик треба да уочава разлике у 

особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире. Загонетке и 

пословице уводе се у наставу српског језика и књижевности од првог разреда, па се 

знања о овим врстама обнављају и проширују. Исто важи и за причу о животињама 

и њену дистинкцију у односу на басну - наставник се наслања на знање из првог 

циклуса образовања, обнавља га и проширује. 

Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Кроз 

читање и тумачење књижевних дела ученик развија читалачке компетенције које 

подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности 

већ подстичу и развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, 

естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, 

критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни облици читања су 

основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у 

свет књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, доживљајно читање, а 

ученици се поступно уводе у истраживачко читање (читање према истраживачким 

задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу свој 

доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју 

њихову улогу у изградњи света дела. 

 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану 

комуникацију стандардним (књижевним) српским језиком. Отуда захтеви у овом 

програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, 

већ и на разумевање њихове функције и правилну примену у усменом и писменом 

изражавању. 

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ 

обрађивали у нижим разредима, подразумева се да се степен усвојености и 

способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и 

увежбавање на новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се 

обезбеђује континуитет рада и систематичност у повезивању новог градива са 

постојећим знањима. 

Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских 

вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То 

значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, 

примене, обнављања и утврђивања знања. 

ГРАМАТИКА 
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Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава 

изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној 

прилици могу се 

10 

знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и 

научнопопуларног). Један од изразито функционалних поступака у настави 

граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне 

праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се 

примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Језичке 

појаве не треба наводити нити приказивати као изоловане (нпр. неповезане речи и 

смисаоно некореспондентне реченице), већ их увек ваља контекстуализовати 

везивањем за говорне ситуације у којима се могу јасно препознати, издвојити и 

објаснити њихове карактеристике и функције. 

Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби 

правилних облика именских речи треба повезивати с одступањима од књижевног 

језика, колебањима и типичним грешкама које се јављају у усменом и писменом 

изражавању ученика. Стога се садржај вежбања падежа у настави мора одређивати 

на основу континуираног праћења језичког испољавања ученика (нпр. током 

дијалога на часу, а такође и на примерима из домаћих и писмених задатака 

ученика). Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за 

правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком. 

Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на 

њихову непроменљивост, већ основна знања треба поступно проширивати током 

обраде падежа, и то наводећи најфреквентније примере и њихову типичну 

употребу. Исто важи и за прилоге, чију поделу по значењу треба повезати са 

прилошким одредбама, а функцију показивати у реченици и у тексту. И 

променљиве врсте речи треба повезивати са њиховим типичним функцијама у 

реченици да би ученици уочили реч као јединицу на морфолошком и 

синтаксичком нивоу. 

Правопис 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни 

диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа 

итд.). У оквиру правописних вежби пожељно је повремено укључити и питања 

којима се проверава графија (писана слова: велико и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико 

и мало латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.). 

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и исправљају правописне 

грешке у СМС комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем 

интернета. 

Поред тога, ученике треба упућивати на служење правописом и правописним 

речником (школско издање). Пожељно је да наставник доноси примерак 

Правописа на час кад год се обрађују правописне теме (тако би могао појединачно 

ученицима задавати да пронађу реч у правописном речнику и одреде њен правилан 

облик или правилно писање). 

Ортоепија 

Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује 
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спровођењем одређених ортоепских вежби. Ортоепске вежбе не треба реализовати 

као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. 

уочавање места акцента у речи може се повезати са обрадом и утврђивањем знања 

о падежима (именице време, раме, теме и сл. у генитиву једнине и номинативу 

множине немају акценат на истом слогу итд.); реченична интонација може се с 

једне стране повезати са правописом, а са друге са синтаксом итд. Уз коришћење 

аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје 

правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да 

разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације. 

Неке ортоепске вежбе могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: 

нпр. артикулација се може вежбати изговарањем брзалица, онда када се оне 

обрађују као део народног стваралаштва; акценат речи, темпо, ритам, реченична 

интонација и паузе могу се вежбати гласним читањем одломака из изборне лектире 

(по избору наставника или ученика) итд. Као ортоепску вежбу треба спроводити и 

говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних 

наставних средстава). 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег 

језика. Ова наставна област, иако је програмски конституисана као посебно 

подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних 

образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и правописа. Исто тако, 

обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика мора 

укључивати и садржаје који доприносе неговању културе усменог и писменог 

изражавања. 

Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, 

које имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине 

изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, 

изводе се на тексту или у току говорних вежби. 

Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу 

ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). Годишње се ради четири школска 

писмена задатка - по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два 

за анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке 

требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом. 

Приликом реализације програма предмета српски језик и књижевност наставници 

треба да користе и савремене технологије (нпр. видео-бим, паметну таблу и сл.). 

Осавремењивање часова може се постићи и коришћењем електронских уџбеника и 

других наставних средстава. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања 

исхода, а започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања. Сваки 

наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, 

односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и 

подразумева процену знања, вештина, ставова и понашања, као и развијања 
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одговарајуће компетенције током наставе и учења. Резултат оваквог вредновања 

даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су 

усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник 

применио ради остваривања циља. Резултати формативног вредновања на крају 

наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и 

вредновања. Важно је да наставник, поред постигнућа ученика, континуирано 

прати и вреднује властити рад. Све што се покаже добрим и ефикасним, наставник 

ће користити и даље у својој наставној пракси, а оно што буде процењено као 

недовољно делотворно, требало би унапредити. 

                

 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

КЊИЖЕВНОСТ 

- 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 - одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у књижевно-

уметничком тексту - процени 

основни тон певања, приповедања 

или драмске радње (шаљив, ведар, 

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 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. Дјевојка 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  
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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 

10.Горан Петровић: Месец над тепсијом (први одломак 

приче "Бели хлеб од претеривања" и крај приче који 

чине одељци "Можеш сматрати да си задобио венац 

славе" и "Мрави су вукли велике трошице тишине")  

11. Антон Павлович Чехов: Шала 

Књижевни термини и појмови Писац и приповедач. 

Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 

Карактеризација ликова - начин говора, понашање, 

физички изглед, животни ставови, етичност поступака. 

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна 

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

ауторска), шаљива народна прича. Врста стиха према 

броју слогова: десетерац.  

ДРАМА  

Лектира 1.Бранислав Нушић: Кирија  

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 

 3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови Позоришна представа и 

драма. Чин, појава, лица у драми, драмска радња. 

Сцена, костим, глума, режија. Драмске врсте: 

једночинка, радио-драма.  

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ (бирати до 2 дела)  

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

Живот и обичаји народа српскога) 

2.Доситеј Обрадовић: О љубави према науци  

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

4.МилутинМиланковић: 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  
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8.Избор из савремене поезије за децу (Александар 

Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир 

Андрић, Дејан Алексић...) Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела)  

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

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

бајке (избор)  

3.Иван Цанкар: Десетица 

4.Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из античке 

Грчке (избор)/Густав Шваб: Приче из старине 

 5.Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 

 6.Никол Лезије: Тајна жутог балона 

 7.Корнелија Функе: Господар лопова (одломак) 

 8.Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 

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

приче Позориште) 

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

тиче како живе приче (избор) 

 11.Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа (одломак 

о Месечевој краљици) и Едмон Ростан: Сирано де 

Бержерак (одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

ЈЕЗИК 

Граматика  

Препричавање, причање, 

описивање - уочавање разлике 

између говорног и писаног језика; 

писање писма (приватно, имејл) 

Богаћење речника: синоними и 

антоними; некњижевне речи и 

туђице - њихова замена језичким 

стандардом; уочавање и 

отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у 

тексту и говору. Техника израде 

писменог састава (тежиште теме, 

избор и распоред грађе, основни 

елементи композиције и груписање 

грађе према композиционим 

етапама); пасус као уже тематске 

целине и његове композицијско-

стилске функције. Осам домаћих 

писмених задатака. Четири 

школска писмена 

задатка.(морфологија, синтакса) 

- разликује променљиве речи од 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 

бројеви (с напоменом да су неки бројеви 

непроменљиви),глаголи; непроменљиве речи: прилози 

(с напоменом да неки прилози могу имати 

компарацију) и предлози. 

Именице - значење и врсте (властите, заједничке, 

збирне, градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): граматичка основа, 

наставак за облик, појам падежа. 

Основне функције и значења падежа (с предлозима и 

без предлога): номинатив (субјекат); генитив 

(припадање и део нечега); датив (намена и усмереност); 

акузатив(објекат);вокатив (дозивање,обраћање); 

инструментал(средство/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. 

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 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глаголи); глаголски облици (грађење и основно 

значење): инфинитив (и инфинитивна основа), презент 

(презентска основа, наглашени и ненаглашени облици 

презента помоћних глагола), перфекат, футур први. 

Предикатска реченица - предикат (глаголски; именски); 

слагање предиката са субјектом у лицу, броју и роду; 

прави и неправи објекат; прилошке одредбе (за место, 

за време, за начин; за 

узрок и за меру и количину); апозиција. 

 

 

 

 

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). 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

          САДРЖАЈИ 

 

Препричавање,причање,  

описивање - уочавање разлике између говорног и 

писаног језика; писање писма (приватно, имејл) 

Богаћење речника: синоними и антоними; некњижевне 

речи и туђице - њихова замена језичким 

стандардом;уочавање и отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у тексту и говору. 
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Правопис 

- доследно примењује правописну 

норму у употреби великог слова; 

састављеног и растављеног писања 

речи; интерпункцијских знакова - 

користи правопис (школско 

издање) 

 

 

Ортоепија 

- 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 

 

 

ИСХОДИ 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

-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 светамаште-

проналазиексплицитно и 

имплицитно садржане 

информације у једноставнијем 

књижевном и некњижевном тексту 

- напамет говори одабране 

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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3.2.2. Наставни програм страног језика 
 

 

Назив 

предмета 
ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

Циљ Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос 

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

наслеђу.   

Разред пети разред 

Годишњи 

број часова 
72 

књижевне текстове или одломке 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

МЕСЕЦ 
ОБРА

ДА 

УТВР

ЂИВ

АЊЕ 

СВЕГ

А 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. 

 

Књижевност 

 

 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

 

6 

 

3 

 

8 

 

7 

 

8 

 

3 

 

 

48 22 70 

2. 

 

Језик 

 

 

9 

 

9 

 

 

8 

 

7 

 

6 

 

4 

 

8 

 

8 

 

7 

 

4 

 

 

45 25 70 

3. 

 

Језичка 

култура 

 

 

3 

 

6 

 

3 

 

5 

 

5 

 

2 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

20 20 40 

 

 

УКУПНО 

 

 

20 

 

23 

 

20 

 

21 

 

17 

 

9 

 

21 

 

19 

 

20 

 

10 
113 67 180 
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Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма  

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању 

и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује програм 

према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и 

карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности 

локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и 

препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама наставник 

креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити 

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним 

функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или 

више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од 

њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, 

дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе 

треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко оних 

које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим 

степеном постигнућа.  У настави ће се користити уџбеник „The english book“   

Projekt 2, енглески језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (радна 

свеска , аудио ЦД, аудио материјал Class Cd (аутори Том Хачинсон и Род Фрикер) 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу 

лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, 

различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је 

важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје 

предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са 

предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, 

наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања 

и вештина. 

 

  II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА   

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да 

разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од 

комуникативне функције као области, преко активности које у настави 

оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у 

приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави 

страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови:  - циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери;  - говор 

наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  - наставник мора бити 

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

социјализирајуће елементе;  - битно је значење језичке поруке;  - знања ученика 

мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 

изворни говорник;  - са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, 

настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи 
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се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и 

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

наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа;  - сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом 

кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а 

њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту.  Комуникативно-интерактивни приступ у настави 

страних језика укључује и следеће категорије:  - усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  - поимање наставног 

програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности;  - наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;  - 

ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину;  - уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени 

употребом додатних аутентичних материјала;  - учионица је простор који је могуће 

прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  - рад на пројекту као задатку који 

остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад;  - за увођење новог лексичког материјала користе се познате 

граматичке структуре и обрнуто. 

 

  Технике/активности  Током часа се препоручује динамично смењивање 

техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута.  Слушање и 

реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, 

боји, отвори/затвори свеску, итд.).  Рад у паровима, малим и великим групама 

(мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.).  Мануелне активности (израда 

паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.).  Вежбе слушања (према 

упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове 

слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.).  Игре примерене узрасту.  Класирање и упоређивање (по 

количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...).  

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

"Превођење" исказа у гест и геста у исказ.  Повезивање звучног материјала са 

илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање 

наслова.  Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање 

различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм 

приредбе или неке друге манифестације).  Разумевање писаног језика:  - уочавање 

дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...);  - препознавање везе између група слова и гласова;  - 

одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки 

избор;  - извршавање прочитаних упутстава и наредби.  Писмено изражавање:   

89   

- повезивање гласова и групе слова;  - замењивање речи цртежом или сликом;  - 

проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", 
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осмосмерке, укрштене речи, и слично);  - повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама;  - попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. 

за пртљаг);  - писање честитки и разгледница;  - писање краћих текстова.  Увођење 

дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз.  Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године.  

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА   

 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је 

да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само 

тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим 

циљем.  Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање 

језичких вештина.   

Слушање  

 Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 

јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио 

разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције:  - дискурзивну (о 

врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  - 

референцијалну (о темама о којима је реч) и  - социокултурну (у вези са 

комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених 

говорних функција и др.).  Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи 

од више чинилаца:  - од личних особина и способности онога ко слуша, 

укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  - од његове мотивације и 

разлога због којих слуша дати усмени текст,  - од особина онога ко говори,  - од 

намера с којима говори,  - од контекста и околности - повољних и неповољних - у 

којима се слушање и разумевање остварују,  - од карактеристика и врсте текста 

који се слуша, итд.  Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) 

за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. 

Посебно су релевантне следеће:  - присуство/одсуство визуелних елемената (на 

пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени 

визуелним елементима због обиља контекстуалних информација које се 

аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се 

усредсреди на друге појединости);  - дужина усменог текста;  - брзина говора;  - 

јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  - познавање 

теме;  - могућност/немогућност поновног слушања и друго.  Читање   

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног 

или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у 

обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике 

читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који 

се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита.  

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања:  - читање ради 

усмеравања;  - читање ради информисаности;  - читање ради праћења упутстава;  - 

читање ради задовољства.  Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, 

тако да читамо да бисмо разумели:  - глобалну информацију;  - посебну 
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информацију,  - потпуну информацију;  - скривено значење одређене поруке.  

 Писање  
 Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 

садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), 

води белешке, сачини презентације и слично.  Тежина задатака у вези са писаном 

продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа 

комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 

способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста.  

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички 

ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз 

надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне 

способности. За ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија 

на више равни. Посебно су релевантне следеће:  - теме (ученикова свакодневница и 

окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-

културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима);  - 

текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 

личне белешке);    

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 

функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

приватном, јавном и образовном домен);  - степен самосталности ученика (од 

вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање конкретним 

задацима и упутствима, до самосталног писања).   

Говор   
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од 

тога да ли је у функцији монолошког излагања , при чему говорник саопштава, 

обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у 

функцији интеракције , када се размењују информације између два или више 

саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога.  

Активности монолошке говорне продукције су:  - јавно обраћање (саопштења, 

давање упутстава и информација);  - излагање пред публиком (предавања, 

презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.)  - 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то:  - читањем писаног 

текста пред публиком;  - спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне 

подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  - реализацијом увежбане улоге 

или певањем.  Интеракција подразумева сталну примену и смењивање 

рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних 

стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање 

решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање 

у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. 

Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример:  - размену 

информација,  - спонтану конверзацију,  - неформалну или формалну дискусију, 

дебату,  - интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 
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  Социокултурна компетенција и медијација   
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна 

језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких 

активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање 

писаног текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које су присутне у 

свим аспектима наставног процеса и процеса учења.  

 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних и комуникативних модела сопствене 

говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности 

од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке 

употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких елемената, и 

елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су 

за компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику.  Посебан аспект социокултурне компетенције 

представља интеркултурна компетенција , која подразумева развој свести о другом 

и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, 

односно говорних заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна 

компетенција такође подразумева и развијање толеранције и позитивног става 

према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, 

припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове 

сопствене, то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности 

различитих култура и развијање способности за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања.   

 

 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 

директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује 

сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као 

техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном 

наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних 

средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се 

преводи и језика на који се преводи.  

 

 Упутство за тумачење граматичких садржаја  
 

 Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног 

језика, представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање 

граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре 

говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у 
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области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 

изграђивању и унапређивању културе говора.  Граматичке појаве треба посматрати 

са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног 

језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су 

типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне 

моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити 

томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних 

активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима 

учења страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима 

наставе страних језика.  Граматичке категорије су разврстане у складу са 

Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који 

подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од 

простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички 

ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним 

понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке 

структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће 

циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама 

наставног контекста.  Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 

комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом 

језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји 

напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно.   

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА   

 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само 

постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 

перманентно унапређивао наставни процес.  Процес праћења остварености исхода 

почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би 

наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и 

сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате 

постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним 

оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) 

прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 

временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно 

вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и 

средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и 

унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа 

треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од 

уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају 

саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које 

стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. 

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у 

остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба 
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да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових 

грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој 

слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, 

развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се 

постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 

слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, 

примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена 

социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да 

начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са 

техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на 

редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила 

и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву 

атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и 

комуникацију на релацији ученик - наставник, као и ученик - ученик. 

 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

Поздрављање и 

представљање себе и других 

и тражење/давање основних 

информација о себи и 

другима у ширем 

друштвеном контексту 

- разуме краће текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства; - постави и 

одговори на једноставнија 

питања личне природе; - у 

неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи 

и другима 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, 

једноставнијих текстова који се 

односе на дате комуникативне 

ситуације (дијалози, наративни 

текстови, формулари и сл.); 

реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације; усмено и писано 

давање информација о себи и 

тражење и давање информација о 

другима (СМС, имејл, формулари, 

чланске карте, опис фотографије и 

сл.). 

САДРЖАЈИ 

 

Хello. Hi. I’m Maria. What’s your 

name? I’m/My name is… Tony is 11. 

How old are you? I live in (town, 

city, village). Where do you live? I 

live at number 46 Black Street. My 

best friend lives next door. What’s 

your address? What’s your phone 

number? Have you got/Do you have 

an email address? These are my 

parents. Their names are … I can’t 
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play tennis, but I can do karate. Can 

you play the guitar?My birthday is on 

the 21st of May. When is your 

birthday? This is Miss May. She’s 

my teacher. This is Mr Crisp. He’s 

my tennis coach.  

The Present Simple Tense za 

izražavanje stalnih radnji. Have 

got/Have za izražavanje posedovanja. 

Lične zamenice u funkciji subjekta - 

I, you … Prisvojni pridevi - my, 

your… Pokazne zamenice - 

this/these, that/those Pitanja sa 

Who/What/Where/When/How(old)… 

Osnovni brojevi (1-1000). Predlozi 

za izražavanje mesta - in, at… 

Predlozi za izražavanje vremena - in, 

on, at... Upotreba neodređenog člana 

sa imenicama u jednini. Izostavljanje 

člana ispred naziva sportova. 

Upotreba određenog člana uz nazive 

muzičkih instrumenata. 

(Inter)kulturni sadržaji: ustaljena 

pravila učtivosti; titule uz prezimena 

osoba (Mr, Miss, Mrs, Ms, Sir); 

imena i nadimci; način pisanja 

adrese.  

Описивање карактеристика 

живих бића, предмета, 

појава и места 

- разуме једноставнији опис 

особа, биљака, животиња, 

предмета, појава или места; - 

упореди и опише 

карактеристике живих бића, 

предмета, појава и места, 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

описа живих бића, предмета, 

појава и места и њиховог 

поређења; усмено и писано 

описивање/поређење живих бића, 

предмета, појава и места; израда и 

презентација пројеката (постера, 

стрипова, ППТ-а, кратких 

аудио/видео записа, радио емисија 

и слично) 

Who’s the boy with short fair hair 

and a black jacket? What’s Maria 

wearing? She’s wearing a nice white 

T-shirt and dark blue jeans. My 

brother is clever, but lazy. My best 

friend is kind and fiendly. There 

is/isn’t a cinema/hospital in my town. 
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There are  

 

Позив и реаговање на позив 

за учешће у заједничкој 

активности 

- разуме једноставније 

предлоге и одговори на њих; 

- упути једноставан предлог; 

- пружи одговарајући 

изговор или одговарајуће 

оправдање; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и 

договарање око предлога и учешћа 

у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или 

имејла/СМС-а којим се уговара 

заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање 

основних норми учтивости и 

давање одговарајућег 

оправдања/изговора.; 

Садржаји 

 

I think we can go out this afternoon. 

Why not? Let’s do it. Sorry. I can’t. I 

must do my homework. Sorry, I think 

that’s boring. Let’s do something 

else. How about going to the cinema? 

Great. What time? See you then. 

Let’s make pancakes. That’s a good 

idea. What shall we do? Let’s play 

Monopoly. Why don’t we meet at the 

sports centre? What time? Half past 

two. Fine. I’ll see you at the sports 

centre at half past two. Would you 

like to come to my birthday party on 

Sunday? I’m sorry, but I can’t make 

it. I’d love to, thanks.  

Imperativ How about + glagolska 

imenica Why don’t we + infinitivna 

osnova glagola Would you like + 

infinitiv glagola Modalni glagoli za 

izražavanje predloga - 

can/could/shall Glagol will za 

izražavanje odluka (Inter)kulturni 

sadržaji: prikladno pozivanje i 

prihvatanje/odbijanje poziva.  

Изражавање молби, захтева, 

обавештења, извињења, и 

захвалностиа. 

разуме и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; - 

упути једноставне молбе и 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 
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захтеве; - затражи и пружи 

кратко обавештење; - 

захвали и извине се на 

једноставан начин; - саопшти 

кратку поруку (телефонски 

разговор, дијалог уживо, 

СМС, писмо, имејл) којом се 

захваљује; 

исказа којима се тражи/нуди 

помоћ, услуга, обавештење или се 

изражава жеља, извињење, 

захвалност; усмено и писано 

тражење и давање обавештења, 

упућивање молбе за помоћ/услугу 

и реаговање на њу, изражавање 

жеља, извињења и захвалности. 

САдржаји: 

Can I help you? It’s OK, I can do it. 

May I ask a question? Sure. What do 

you want? Do you want an orange? 

Yes, please. No, thank you. Can you 

pass me an orange, please? Of 

course, here you are. Thank you very 

much/so much. I want an apple. Can 

I have this one? Anything else? Can I 

borrow your pen? Sorry, you can’t. I 

want to go home. Can we buy 

lemonade there? No, we can’t. Oh 

no. I’m sorry. When does the movie 

start? It starts at 8.  

 

Разумевање и давање 

упутстава 

разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота 

(правила игре, рецепт за 

припремање неког јела и сл.) 

са визуелном подршком без 

ње; - да једноставна упутства 

(нпр. може да опише како се 

нешто користи/прави, 

напише рецепт и сл.); 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање текстова који 

садрже једноставнија упутства 

(нпр. за компјутерску или обичну 

игру, употребу апарата, рецепт за 

прављење јела и сл.) са визуелном 

подршком и без ње; усмено и 

писано давање упутстава. 

Садржаји 

Drag (the word) and drop it in the 

correct place. Throw the dice. Move 

your token… Press the button and 

wait. Insert the coin in the slot. Peel 

the onions and chop them. Put the 

saucepan on the stove.  

Imperativ Lične zamenice u funkciji 

objekta - me, her, him… 

(Inter)kulturni sadržaji: 

tradicionalne/omiljene vrste jela.  

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

- разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

сталне, уобичајене и 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и 
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честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

тренутне радње и 

способности; - размени 

информације које се односе 

на дату комуникативну 

ситуацију; - опише сталне, 

уобичајене и тренутне 

догађаје/активности и 

способности користећи 

неколико везаних исказа; 

размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и 

способностима; усмено и писано 

описивање сталних, уобичајених и 

тренутних догађаја/активности и 

способности (разговор уживо или 

путем телефона, разгледница, 

СМС порука, имејл и сл.). 

Садржаји: 

I live in a flat on the first floor. What 

do you usually do on Sundays? Do 

you live in a house or in a flat? My 

sister doesn’t go to school. What time 

do you go to bed/does she get up? He 

never tidies his room. I can clean my 

dad’s car. When do Americans 

celebrate Halloween? When does 

winter start? Where do penguins 

live? What are you doing at the 

moment? I’m feeding my cat. We’re 

going on a school trip today. They’re 

having dinner now. I normally go to 

school by bus, but today I’m going 

on foot. I’m doing my homework. I 

always do it after dinner. I can speak 

three languages, but now I’m 

speaking English. I am good at 

maths.  

The Present Simple Tense za 

izražavanje uobičajenih i stalnih 

radnji The Present Continuous Tense 

za izražavanje trenutnih i 

privremenih radnji Modalni glagol 

can za izražavanje sposobnosti 

Prilozi za učestalost - usually, 

often… Predlozi za izražavanje 

pravca kretanja - to, from...  

55 

Predlozi za opisivanje načina kretanja 

- by (car), on (foot)... (Inter)kulturni 

sadržaji: porodični život; život u 

školi - nastavne i vannastavne 

aktivnosti; raspusti i putovanja. 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости 

- разуме краће текстове у 

којима се описују догађаји и 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 
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способности у прошлости; - 

размени информације у вези 

са догађајима и 

способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај у 

прошлости; - опише неки 

историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 

Слушање и читање описа и усмено 

и писано размењивање исказа у 

вези са догађајима/активностима и 

способностима у прошлости; 

усмено и писано описивање 

догађаја/активности и способности 

у прошлости; израда и 

презентација пројеката о 

историјским догађајима, 

личностима и сл. 

Садржаји 

Where were you at eight o’clock last 

Saturday? I was at home. What was 

on TV last night? What time was it 

on? I watched/didn’t watch TV last 

night. I played volleyball on Monday. 

What did you do? We went to Paris 

in July. We travelled by plane. Where 

did you spend your summer holiday? 

How did you travel? I lost my 

passport yesterday. Did you have a 

good time on holiday? Yes, we 

did./No, we didn’t. I could swim 

when I was five. I couldn’t ski last 

year.  

The Past Simple Tense pravilnih i 

najčešćih nepravilnih glagola 

Modalni glagol could za izražavanje 

sposobnosti u prošlosti 

(Inter)kulturni sadržaji: istorijski 

događaji, epohalna otkrića; važnije 

ličnosti iz prošlosti (istorijska ličnost, 

pisac,  

Исказивање жеља, планова и 

намера 

- разуме жеље планове и 

намере и реагује на њих; - 

размени једноставне исказе у 

вези са својим и туђим 

жељама, плановима и 

намерама; - саопшти шта 

он/она или неко други жели, 

планира, намерава; 

 

Слушање и читање краћих 

текстова у вези са жељама, 

плановима и намерама; усмено и 

писано договарање о жељама, 

плановима и намерама 

(телефонски разговор, разговор 

уживо, СМС, имејл и сл.). 

Sadržaji  

I would like/want to be a doctor 

when I grow up. He would like a new 

mobile phone/to go out with his 

friends. I’m going to do my 

homework in the afternoon. What are 
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you going to do this afternoon? My 

parents are going to visit their friends 

this evening, so I’m going to play all 

my favourite computer games. Oh! 

Are you?  

The Present Simple Tense (want) 

Would like + imenica/infinitiv 

glagola. Going to za izražavanje 

budućih planova. Upotreba 

neodređenog člana uz nazive 

zanimanja. (Inter)kulturni sadržaji: 

svakodnevni  

Исказивање потреба, осета и 

осећања 

- разуме и реагује на 

свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним 

потребама, осетима и 

осећањима; - изрази, основне 

потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

I’m hot/cold/hungry/thirsty… Take 

off/Put on your coat. Why don’t you 

take a sndwich/a glass of water? Do 

you want some juice/biscuits too? 

Yes, please. Would you like some 

fruit? I’m tired. What shall we do? 

Why don’t we stop and take some 

rest? How about going home? I’m 

happy to see you. I’m glad/sorry to 

hear that. Oh dear! It’s a pity!  

The Present Simple Tense (be, want) 

Imperativ Why don’t we/you + 

infinitivna osnova glagola How about 

+ glagolska imenica Would like + 

imenica/infinitiv glagola 

(Inter)kulturni sadržaji: mimika i 

gestikulacija; upotreba emotikona.  

Исказивање просторних 

односа и величина 

- разуме једноставнија 

питања и одговори на њих; - 

разуме обавештења о 

простору и величинама; 

- опише специфичније 

просторне односе и величине 

једноставним, везаним 

исказима; 

 

 

 

 

 

 

Which room is it in? Where’s the 

library? It’s on the left/right. Is the 

sofa by the door? What’s next to/near 

the table? Where are the (books)? 

They’re on the top/bottom shelf. It’s 

in front of/behind the wardrobe. 

Where do you do your homework? 

Where is she? She’s at the 

supermarket/in/at the park… The 

bakery is between the school and the 

supermarket. How wide/long/deep is 

the river? It’s 45 metres wide/2 

kilometres long. An elephant is 

bigger than a hippo. The Blue whale 

is the biggest animal in the world. 

What is the largest room in your 

house/flat? The room above/below. 
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My town is in the north-east of 

Serbia.  

Predlozi za izražavanje položaja i 

prostornih odnosa - in front of, 

behind, between, opposite... Pitanja 

sa What/Where/Which/How (far, 

deep, long…) Poređenje prideva 

(pravilno i nepravilno poređenje). 

Upotreba određenog člana sa 

superlativom prideva. 

(Inter)kulturni sadržaji: javni 

prostor; tipičan izgled školskog i 

stambenog prostora; lokalne merne 

jedinice (inč, stopa…); priroda.  

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

- разуме, тражи и даје 

једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном 

контексту; - опише 

дневни/недељни распоред 

активности; - опише 

метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој 

земљи и једној од земаља 

циљне културе једноставним 

језичким средствима; 

What time is it? It’s five o’clock. It is 

half past six. It’s (a) quarter to/past 

seven. It’s ten past/to eleven. When 

do your lessons start? At (a) quarter 

to nine. When do you have your 

dance classes? On Monday and 

Wednesday. I was born in January/on 

the first of January/January the first.. 

…on Christmas/Easter Day… 

Columbus discovered America in 

1492/in the 15thcentury. What is the 

weather like? It’s cold/sunny... The 

wind is blowing. What was the 

weather like yesterday? It was 

foggy/cloudy/windy… It didn’t rain, 

it snowed. It is usually warm in 

spring/hot in summer/freezing in 

winter. It’s wetter in the west than in 

the east. It is much drier in Australia 

than in Serbia.  

The Present Simple Tense za 

izražavanje utvrđenih programa, 

planova i rasporeda (red vožnje, 

TV/bioskopski program i sl.) i 

uobičajenih radnji. The Present 

Continuous Tense za izražavanje 

trenutnih i privremenih radnji The 

Past Simple Tense Predlozi za 

izražavanje vremena - in, on, at, to, 

past, after... Pitanja sa When, What 

(time/day)… Redni brojevi do 100. 

(Inter)kulturni sadržaji: klimatski 
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uslovi u Velikoj Britaniji; razlika u 

časovnoj zoni (Beograd-London).  

Изрицање дозвола, забрана, 

правила понашања и обавеза 

разуме и реагује на 

једноставније забране, своје 

и туђе обавезе; - размени 

једноставније информације 

које се односе на забране и 

правила понашања у школи 

и на јавном месту (у 

превозном средству, 

спортском центру, биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) као и 

на своје и туђе обавезе 

Remember to bring your membership 

card. You can’t sit here, the seat isn’t 

free. Can you use your phone in 

class? No, we  can’t. You mustn’t use 

your phone in class. You must write 

in ink. Do you have to wear uniforms 

at school? They have to/don’t have to 

wear uniforms at school. I must study 

today. I have to feed our dog every 

morning. I must/have to go now.  

Modalni glagoli za izražavanje 

dozvole, zabrane, pravila ponašanja i 

obaveze - can/can’t, must/mustn’t 

(Not) Have to za izražavanje obaveze 

i odsustva obaveze  

(Inter)kulturni sadržaji: ponašanje 

na javnim mestima; značenje 

znakova i simbola.  

Изражавање припадања и 

поседовања 

- разуме и формулише 

једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност; - пита и каже 

шта неко има/нема и чије је 

нешто; 

Slušanje i čitanje jednostavnijih 

tekstova s iskazima u kojima se 

govori šta neko ima/nema ili čije je 

nešto; postavljanje pitanja u vezi sa 

datom komunikativnom situacijom i 

odgovaranje na njih. Is this your dog? 

No, it’s Steve’s dog. Whose house is 

this? It’s Jane and Sally’s house. 

They’re Jane’s and Sally’s bags. 

These are the children’s toys. That’s 

my parents’ car. This is my blanket. 

This blanket is mine. This isn’t your 

card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler. 

Have you got/Do you have a pen? 

Sally hasn’t got/doesn’t have an 

umbrella.  

 

 Saksonski genitiv sa imenicom u 

jednini i množini (pravilna i 

nepravilna množina) - my 

friend’s/friends’/children’s books 

Prisvojni pridevi my, your… 

Prisvojne zamenice mine, yours… 

Have got/Have za izražavanje 

posedovanja Pitanja sa Whose 

(Inter)kulturni sadržaji: porodica i 
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prijatelji; odnos prema svojoj i tuđoj 

imovini. 

Изражавање интересовања, 

допадања и недопадања 

- разуме и реагује на 

једноставније исказе који се 

односе на описивање 

интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања; - опише своја и 

туђа интересовања и хобије и 

изрази допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са нечијим 

интересовањима, хобијима и 

стварима које воли/не воли, које 

му/јој се свиђају/не свиђају; 

размена информација о својим и 

туђим интересовањима, хобијима, 

допадању и недопадању 

(телефонски разговор, интервју, 

обичан разговор са пријатељима у 

школи и сл.); усмено и писано 

описивање интересовања, 

допадања и недопадања (писање 

имејла о личним интересовањима, 

хобијима, допадању и недопадању, 

листе ствари које му/јој се 

свиђају/не свиђају и сл.); 

истраживачке пројектне 

активности (нпр. колики број 

ученика у одељењу воли/не воли 

пливање, скијање, тенис и сл.) 

графичко приказивање и тумачење 

резултата. 

I’m interested in (swimming). What 

(sports) are you interested in? My 

hobby is (collecting bagdes). What’s 

your hobby?I love swimming 

because I’m good at it. I don’t like 

skiing. I’m bad at it. What do you 

like doing? Peter dosen’t like 

football. Sally is crazy about dancing. 

My favourite sport is tennis. What’s 

your favourite sport? What are your 

hobbies and interests? Fifteen out of 

thirty people like tennis - eight boys 

and seven girls.  

Pridevsko-predloške fraze - 

interested in, good/bad at, crazy 

about… Glagoli like/love/hate + 

glagolska imenica Pitanja sa What, 

Who, Why … (Inter)kulturni 

sadržaji: interesovanja, hobiji, 
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zabava, razonoda, sport i rekreacija; 

umetnost (književnost za mlade, 

strip, muzika, film).  

 

Изражавање мишљења 

(слагања и неслагања) 

- разуме и формулише 

једноставније исказе којима 

се тражи мишљење, 

изражава слагање/неслагање; 

Садржаји 

What do you think of/about…? How 

do you like it? Please tell me about… 

Do you agree with (me)? I think/feel 

it’s OK/Okay. You’re right/wrong! 

That’s true. Exactly. Tht’s not true. 

I’m not  

 

Изражавање количине, 

бројева и цена 

- разуме једноставније изразе 

који се односе на количину 

нечега; - пита и каже колико 

нечега има/нема, користећи 

једноставнија језичка 

средства; - на једноставан 

начин затражи артикле у 

продавници једноставним 

изразима за количину, 

наручи јело и/или пиће у 

ресторану и 

пита/каже/израчуна колико 

нешто кошта; - састави 

списак за куповину - 

намирнице и количина 

намирница (две векне хлеба, 

пакет тестенине, три 

конзерве туњевине и сл.); - 

изрази количину у мерама - 

100 гр шећера, 300 гр брашна 

и сл. 

How many people are there in the 

park? There are two men/women and 

three children in the park. How much 

milk does he need? Is there any 

butter in the fridge? No, there isn’t 

any butter, but there’s some 

margarine. I haven’t got any food for 

you. I’ve got some 

lemonade/strawberries. There isn’t 

much fruitin the bowl. There aren’t 

many biscuits left in the cupboard. 

There are a lot of spoons and forks 

and some/six knives on the table. I 

need a hundred grams of sugar (100 

g)/a bottle of (fizzy) water/2 kilos of 

potatoes. Can I have a sandwich and 

a glass of juice please? That’s £7.80. 

Shopping list: a packet of butter, two 

loaves of bread, three pots of 

yoghurt, a bunch of bananas…  

Osnovni brojevi do 1000. Pravilna 

množina imenica. Množina imenica 

koje se završavaju na -y, -f/fe: 

strawberries, shelves, knives... 

Množina imenica koje se završavaju 

na -o: kilos, potatoes… Sinkretizam 

jednine i množine: sheep, fish... 

Najčešći oblici nepravilne množine 

(men, women, children, people, feet, 

teeth, mice....) Brojive i nebrojive 

imenice - pounds, money... 

Determinatori - some, any, no. 

Kvantifikatori - much, many, a lot of. 

Pitanja sa How much/many. 
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(Inter)kulturni sadržaji: društveno 

okruženje; lokalna merna jedinica za 

težinu (funta); valuta, namirnice i 

proizvodi specifični za ciljnu kulturu.  

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ  ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       

1.  
INTRODUCTION 

3          
 3 3 

2.  

   

UNIT 1 – MY LIFE 

6 4         

4 6 10 

3.  

REVISION + TEST 

1   2          2 2 

4.  
UNIT 2 - 

ANIMALS   3 7        
4 6 10 

5.  

THE FIRST 

WRITTEN TEST 

(PRVI PISMENI 

ZADATAK)  

  2 1       

 3 3 

6.  

UNIT 3 - 

HOLIDAYS     8 3      

5 6 11 

7. 
UNIT 4 - FOOD  

    3 6 1    
4 6 10 

8. 
REVISION 2 

      2    
 2 2 

9. 
UNIT 5 – MY 

COUNTRY       6 5   
5 6 11 

10. 

THE SECOND 

WRITTEN TEST 

(DRUGI PISMENI 

ZADATAK)  

       2 1  

 3 3 

11. 
ENTERTAINMENT  

        5 2 
3 4 7 

Укупно  9 9 9 9 6 6 9 7 6 2 

25 47 72 
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3.1.3. Наставни програм ликовне културе 

 

 

Називпредме

та 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ наставе ликовне културеје да се ученик, развијајући стваралачко и креативно 

мишљење и естетичке принципе кроз практичан рад, оспособљава за комуникацију 

и решавање проблема као и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Разред Пети разред 

Годишњибро

јчасова 
72 

Дидактичко

-методичко 

остваривањ

е програма  

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Програм наставног предмета Ликовна култура у 5. разреду је оријенти- сан на 

процес учења и на исходе, одређен је исходима и стандардима постигнућа у оквиру 

предмета као и стандардима постигнућа  за крај основног образовања и 

васпитања.Учење обухвата сва дешавања на часу која воде стицању функционалних 

знања и умења и развијање способности, навика и вредносних ставова ученика, 

омогућавајући њихов целовит развој и припрему за живот у савременом свету. 

Садржаји програма организовани су у четри  тематске целине и то су: Ритам, 

Линија, Облик, и Визуелно споразумевање. Оквирни дистрибуција часова по 

предметним целинама је следећа: Ритам - 12 часова, Линија - 20 часова, Облик - 22 

часоа и Визуелно споразумевање - 18 часова.Све области се прожимају и ниједна 

се не може изучавати изоловано  и без прожимања  са другим областима. 

Груписање садржаја у четри тематске целине неопходно је да би сви ученици, у 

мањој или већој мери, досегли исходе темe и омогућава тимско планирање 

интегрисане тематске наставе. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Програм није организован по предметним областима, јер није пожељно, 

одвојено изичавати садржаје различитих предметних области.Уместо тога је 

изложен опис предмета, без стриктне поделе на области учења. 

Развој ученика  

Настава ликовне културе је индивидуализована и усмерена на целокупан 

развој ученика, а пре свега на развијање опажања и памћења, креативност, 

стваралачко мишљење, еманципације, свести о општем и личном добру, 

толеранције,способности сарадње, естетичких критеријума,, моторике и 

индивидуалних способностиСве почиње опажањем: креативно изражавање,, 

посматрање уметничког дела и вредновање. Посматрање, истраживање и стварање 

изрази су надахнућа, али и примене знања о ликовним елементима, њиховим 

односима развијају креатвне потребе ученика и ликовни говор.Нужно је развијати 

код ученика знатижељу,мотивисаност, отвореност за нова искуства,осетљивост за 

проблеме, самопоуздање  а од спознајних функција: флексибилност, спознају, 

оригиналност, и памћење. 
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Креативност      

Сваки ученик има потенцијал који може да развија, не само даровити ученици, ако 

му се пружи прилика.У настави се примењују технике за развој креативности. 

Поред вербално-текстуалних метода ( монолог, дијалог и рад са текстом) и 

показивачке методе истичу се примена метода сазнавања кроз праксу и откривачка 

и проблемска метода( учење путем открића и увиђања).Важно је да ученици стичу 

свест о на који начин се долази до идеја за стваралачки рад, мотивацији, као и да та 

искуства могу применити у различитим ситуацијама Основни услов за развој 

кретивности су мотивациони садржаји који подстичу интересовање, позитивну 

емоционалну рекцију и имагинацијуученика. 

Опажање     

Опажање се темељи на знању и осећањима ученика.Наглашава се ликовно- 

естетска перцепција (ликовни и тактилни опажаји, сажнања и осећаји у којима 

ученици проналазе смисао у комуникацији са околином и уметни- чким ликовним 

делима).Задаци сваке наставне јединице развијају способност посматрања и 

уочавања карактеристика ликовних елемената 

кроз бројне ликовне примре.Ученици се подстичу да изразе оно што су 

истраживали речима и ликовно-техничким средствима. 

Ликовне технике и материјали 

Ликовне технике и материјали се обрађују кроз кратко упутство и савете током 

рада. Наставник указује ученицима  и на основна својства и карактеристике 

материјала и прибора. Учење се заснивана самосталном истраживању (и у сарадњи 

са другима) изражајних могућности техника, прибора и мареријала 

Теорија oбликовања  

У програму је предвиђено тумачење простора и тумачење простора и композиције 

(врсте композиције,ликовни елементи и принципи компоновања).Ученицима се дају 

једноставне, основне информације.По- 

јмови из теорије обликовања објашњавају се на примерима уметничких дела и на 

примерима из природе и урбаног окружења.Ова знања примењива су и у другим 

предметима и свакодневном животу ученика, наставку школовања и различитим 

занимањима. 

Медијска писменост и комуникација  

Садржаји који омогућавају стицање медијске писмености планирају се у колерацији 

са садржајима предмета српски језик и односе се на читење и разумевање садржаја 

слике, текста и мултимедијалних садржаја, као и у корелацији са садржајима 

предмета информатика и рачунарство,техника и технологија, грађанско или верко 

васпитање.Медијска писменост подразумева и способност визуелног 

споразумевања( комуницирање медијумима ликовне уметности).Ученици 

изражавају своје замисли, идеје, поруке,ставове и емоције различитим медијумима 

ликовне уметности. 

 

Уметничко наслеђе 

Садржаји уметничког наслеђа обухватају ликовн дела и споменике културе из 

прошлости као и иметничка дела настала у 20. и 21. Веку, епохе, стилове, правце, 

појаве, трендове, уметнике и уметничке групе, манифрстације,установе културе и 

установе за заштиту културне баштине. 
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Приликом обраде ових садржаја фокус је на развијању сензибилитета за 

доживљавање и разумевање дела као и на сагледавању развоја уметности кроз 

историјуи међусобног утицаја уметности и друштва.У ове садржаје се убрајају 

најзначајнија дела из светске културне баштине као и дела из културне баштине на 

тлу Србије.Уџбеници су значајн извор примера дела као и визуелна наставна 

средства и презентације. Остварује се корелација садржаај предмета историја и 

музичка култура, кроз интегрисану наставу, пројектне задатке и драмски метод 

(играње улога).   

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању.Оцена је дефинисана 

нормативима и верификована нумерички као и формативно кроз посматра- ња и 

вођење белешки о напредовању ученика.Програм подржава индивидуални развој 

ученика и напредовање ученика током целе школске године.Процењивање 

напредовања ученика се врши алтернативном или аутентичном методом.  Напредак 

ученика се прати са циљем да би наста- вник подржао развој потенцијала сваког 

ученика.  

За успешно процењивање  радова ученика у први план се ставља стваралачки 

процес, којим се дошло до неког продукта који је зависио од маште и инветивности 

ученика, труда и преданости, довитљивости и спр- етности а не само коначан 

резултат - продукт. Теоријско знање се провер- ава кроз усмене и писане одговоре 

(чек листе за процену и самопроцену напретка).Напредак и оствареност исхода 

процењује се на три нивоа (основни, средњи и напредни. Када се обавештавају 

ученици о њиховом напредку користе се подстицајни изрази и ученици се упознају 

са аспектима оцене како би мгли да напредују у наредним фазама учења. Ученици 

морају бити упознати са циљевима и исходима учења да би им били јасни 

критеријуми вредновања постигнућа.Уз уважавање индивидуа- 

лних и развојних могућности ученика, утицаја окружења у коме ученик одраста, 

аутентичности његовогликовног израза нормативи за оцењивање су следећи: 

1.посвећеност раду, уложен труд и активност на часу, 2. Ниво 

усвојености садржаја наставне јединице у складу са индивидуалним спо- 

собностима ученикаи развојем одређених компетенција и 3. ниво креати- 

вности ученика (продуктивност, флексибилност,оригиналност) који се огледа кроз 

резултате стваралачког процеса. 

Евалуација остварених резултата и самовредновање наставника остварује се кроз 

праћење тока часова, бележење запажања. Наставник прати развој ученика, 

анализира и процењује  резултате и активности ученика у току ликовног 

изражавања, прати оствареност планираних циљева и исхода.. 

 

                     ИСХОДИ                                            САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стањуда: 

РИТАМ 

-опише ритам који уочава у 

природи, окружењу и уметничким 

делима; 

 

 

 

 .Ритам у природи  

. Ритам у простору 

. Ритаму структури и грађи облика 
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-пореди утисак који на њега 

остављају разкичите врсте ритма; 

-гради правилан, неправилан и 

слободан визуелни  ритам 

(спонтано или са одређеном 

намером; 

-користи, у сарадњи са другима, 

одабране садржаје као подстицај за 

стварање оригиналног визуелног 

ритма; 

- разматра, у групи,како је учио-

учила 

о визуелном ритму и где та знања 

мо- 

же применити; 

-направи самостално 

импровизовани прибор од 

одабраног материјала и  

-искаже своје мишљење о томе 

зашто  

људи стварају уметност. 

ЛИНИЈА 

-опише линије које уочавау прир-

роди, окружењу и уметничким 

делима 

-пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте линија; 

-гради линије различитих вредно- 

сти комбинујући  материјал, угао и 

притисак прибора/ материјала; 

-користи одабране садржаје као 

подстицај за стварање огигиналних 

цртежа; 

-црта разноврсним прибором и 

материјалом зражавајући замисли, 

машту,утиске, памћење опаженог; 

-разматра у групи, како је уочио/ла 

о изражајним својствима линија и 

где се та знања примењују; 

-искаже своје мишљење о томе  

како је развој цивилизације утицао 

на развој уметности; 

ОБЛИК 

-пореди облике из природе, 

окружења, 

и уметничких дела према задатим 

.Ритам у текстури природних и  

вештачких облика 

.Врсте ритма 

.Функција ритма  

.Ритам као принцип компоновања у 

делима ликовних уметности 

. Ритам у дргим врстама уметности 

. Примена визуелног ритма у свако- 

дневном животу  

. Различити ритмови као 

подстицаји за 

стваралачки рад 

.Уметничконаслеђе: 

Значај праисторијског наслеђа на 

простору Србије и у свету. 

 

 

.Врсте линија и изражајна својства 

линија 

.Линије у природи и окружењу 

.Линија као ивица 

тродимензионалних облика 

.Изражајна својства линија у 

односу наприбор, материјал као и 

начин њихове употребе 

.Савремена средства за цртање 

.Врсте цртежа 

.Занимања у којима је потребана 

ве- 

штина слободног цртања 

.Поступци грађења текстуре 

линијама 

.Различити садржаји као подстицај 

стваралачки рад (облици из 

природе 

и окружења,звуци из природе и 

окру- 

жења, музика, кретање у природи и  

окружењу,текст...) 

.Читање цртежа, стрипа, 

карикатуре, 

графита,рекламних порука... 

Уметничко наслеђе: 

значај наслеђа првих цивилизација 

 

 



171 
 

условима; 

-гради апстрактне и /или 

фантастичне облике користећи 

одабране садржаје као подстицај за 

срваралачки 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 

срварајући оригиналан орнамент за 

одређену намену; 

-објасни зашто је дизајн важан и ко 

дизајнира одређене производе; 

-разматра у групи, како је учио/ла о 

облицима и где та знања 

примењује; 

-искаже своје мишљење о томе 

зашто је уметничко наслеђе важно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Облици у природи и у ликовној 

уметности 

. Визуелне карактеристике 

(својства) облика (боја, величина, 

правац про- 

стирања, површина, контура и 

осетљеност облика); 

.Својства и врсте облика ( реални, 

имагинарни, превилни, 

неправилни, 

дводимензионални, 

тродимензиона- лни, симетрични, 

асиметрични, натуралистички, 

стилизовани, апстрактни, статични, 

динамични, монументални и 

минијарирни облици); 

.Распоред о облика у простору и 

њихово дејство на посматрача 

(положај облика, планови и 

величина облика, груписање 

облика у равни и простору, 

додиривање, преклапање и 

прожимање облика); 

.Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење 

реалних облика у апстрактне 

одузимањем карактеристичних 

детаља, превођење реалних облика 

у  

фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика 

на основу једне, 

две или више информација) 

.Обликовање простора светлом 

(луминообјекти, и лед технологија 

у савременој уметности) 

.Обликовање (дизајн) употребних 

предмета и преобликовање 

материјала и предмета за 

рециклажу; 

.Различити садржаји као 

подстицаји за 

стваралачки рад (облици из 

природе и окружења,, кретање у 

природии окру- жењу, уметничка 
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ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

-пореди различите 

начинекомуникације од 

праисторије до данас; 

-обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о ритму, 

линији и обкику и материјалу; 

-изрази исту поруку писањем, 

вербалном, невербалном и 

визуелном комуникацијом; 

-тумачи једноставне визуелне 

информације; 

-објасни зашто је наслеђе културе 

важно 

дела, етно наслеђе, садржаји 

других наставних предмета); 

-Орнамент и орнаментика (врсте, 

структура и функција орнамената); 

. Уметничко наслеђе: 

наслеђе етно културе и значајни 

римски споменици на тлу Србије. 

 

.Различите врсте комуникације од 

праисторије до данас ; 

. Невербална комуникација - 

читање информација ( израз лица и  

каракте- ристичан положај тела); 

.Читање визуелних информација  

(декодирање); 

.Уметничко наслеђе: 

значај наслеђа за туризам и за 

познавање сопственог порекла. 

 

 
 

Наставник ликовне културе: Тања Веселиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са свим предметима 
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ОБЛАСТ/ТЕМА  

   

 

МЕСЕЦ  

Обрада 

новог 

градива    

 

Утврђив

ање  

градива     

   

Остали 

типови 

 

СВЕГА 

I

X

    

X  X

I

  

XII  I  II  III  IV  V  VI         

    

1. 
РИТАМ 

  8   4 
              

          5          1            6         12 

   2.  

   

 ЛИНИЈА 
   6 

  

8 
  6       

          8          2            10        20 

   3. 
 ОБЛИК  

       2  6   4  8   2 
 

 
          8           2            12        22 

   4.  

ВИЗУЕЛНО 

СПО-  

РАЗУМЕВАЊ

Е 

          6   8   4 

          

         8 

  

          2 

          

            8        

  

       18 

 Укупно 

  
 8 

 

10 
 8   8  6  4  8  8  8 4 

        29 

         
         7 

         

                

36                         

     

       72 

 



174 
 

3.1.4. Наставни програм музичке културе 
 

 

Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући 

интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске 

критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 

однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

Разред Пети  

Годишњи број 

часова  
72 часова 

Дидактичко-методичко 

остваривање програма 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области:  

• Човек и музика,  

• Музички инструменти, 

 • Слушање музике,  

• Извођење музике,  

• Музичко стваралаштво. 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Знање о музици кроз различите епохе има за циљ разумевање улоге 

музике у друштву, упознавање музичких изражајних средстава, 

инструмената, жанрова и облика. У начину реализације ових садржаја 

увек треба кренути од музичког дела, слушања или извођења. 

МУЗИЧКИ ИНСТУМЕНТИ  

Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за 

класификацију инструмената у зависности од начина стварања звука 

(удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на инструментима из 

групе удараљки, као најједноставнијим и присутним од самог почетка 

музичког изражавања. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева 

емоционални доживљај и мисаону активност. Ученик треба да има 

јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом 

слушања како би могао да прати музички ток (попут извођачког 

састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.) 

Препоручене композиције за слушање (детаљније - Правилник о 

прорагму за други циклус основнго образовања и васптиања) 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Дечије музичко стваралаштво представља виши степен активирања 

музичких способности које се стичу у свим музичким активностима, а 

резултат су креативног односа према музици. Стваралаштво може 

бити заступљено кроз: 
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- музичка питања и одговоре, 

- компоновање мелодије на задати текст, 

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива, 

- импровизација игре/покрета на одређену музику, 

- илустрацију доживљаја музике, 

- израду музичких инструмената (функционалних или 

нефункционалних), 

- музичко-истраживачки рад, 

- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката, 

- осмишљавање музичких квизова, 

- осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара 

уз инструменталну пратњу или музичких драматизација, 

- креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни 

материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски 

пројекти на нивоу одељења или разреда (племенска музика, музика на 

двору, у храму, пригодна музика...). 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и 

активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни 

критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке 

партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати 

музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и 

ствара музику користећи постојеће знање. У зависности од области и 

теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим 

писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 

уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних 

начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као 

што су: 

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одређену тему, 

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на 

конкретне потребе), 

4. специфичне вештине. 

 

 

ТЕМЕ  ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

 

МУЗИЧКИ 

ИНСТУМЕТНИ  

 

наведе начине и средства 

музичког изражавања у 

праисторији и античком добу; - 

објасни како друштвени развој 

утиче на начине и облике 

музичког изражавања; - искаже 

своје мишљење о значају и улози 

музике у животу човека; - 

Човек у праисторији Улога 

музике у првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога музике у 

ритуалу (музичко-антрополошка 

истраживања); Магијска моћ 

музике; Елементи музичког тока: 

покрет, ритам (ритам као основа 

ритуала), коло/групни плес; 
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реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма; - 

идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и 

сл.); 

класификује инструменте по 

начину настанка звука; - опише 

основне карактеристике 

удараљки; - препозна везу између 

избора врсте инструмента и 

догађаја, односно прилике када се 

музика изводи; - користи 

могућности ИКТ-а у примени 

знања о музичким инструментима 

(коришћење доступних 

апликација); 

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом; Најстарија фолклорна 

музичка традиција у Србији и 

светске баштине. Човек Антике 

Божанска природа музике: - 

митолошка свест античког 

човека; - музички атрибути 

богова; - музика и држава. 

Музика у храму и музика на 

двору; Примери различитих 

инструмената и музичких облика 

у античким цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим; Појава 

првих нотација, пентатоника; 

Најстарији инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, жичани; 

Удараљке - настанак, првобитни 

облик и развој; Ритмичке 

удараљке као најједноставнија 

група инструмената; Мелодијске 

удараљке; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

изражава се покретима за време 

слушања музике;  

- вербализује свој доживљај 

музике;  

- идентификује ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мелодија, ритам, 

темпо, динамика) утичу на тело и 

осећањ;  

- анализира слушано дело у 

односу на извођачки састав и 

инструменте; 

 - илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени у 

свакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, музика за 

забаву...); - критички просуђује 

лош утицај прегласне музике на 

здравље; - понаша се у складу са 

правилима музичког бонтона; - 

Елементи музичке изражајности 

- темпо, динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената; Слушање 

вокалних, вокално-

инструменталних и кратких 

инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора; 

Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције српског и 

других народа; Слушање 

народних и уметничких дела 

инспирисаних фолклором 

народа и народности, различитог 

садржаја, облика и расположења, 

као и музичких прича 
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користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

(певање и свирање)  

 

- пева и свира самостално и у 

групи; 

 - примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

 - кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику;  

- користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције;  

- искаже своја осећања у току 

извођења музике;  

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању;  

- учествује у школским 

приредбама и манифестацијама;  

- користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 

Певање песама по слуху 

самостално и у групи; Певање 

песама из нотног текста 

солмизацијом; Извођење 

једноставних ритмичких и 

мелодијских мотива (у стилу) 

музике старих цивилизација 

певањем; Певање песама у 

комбинацији са покретом 

 

Свирање песама и лакших 

инструменталних дела по слуху 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и/или на 

другим инструментима; Свирање 

дечјих, народних и уметничких 

композиција из нотног текста; 

Извођење дечијих, народних и 

уметничких игара; Извођење 

једноставних ритмичких и 

мелодијских мотива (у стилу) 

музике старих цивилизација на 

инструментима или покретом; 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО  

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз певање, свирање и покрет; - 

изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих музичких 

целина; - комуницира у групи 

импровизујући мање музичке 

целине гласом, инструментом или 

покретом; - учествује у креирању 

школских приредби, догађаја и 

пројеката; - користи могућности 

ИКТ-а за музичко стваралаштво. 

Креирање пратње за песме 

ритмичким и звучним ефектима, 

користећи притом различите 

изворе звука; Креирање покрета 

уз музику коју ученици изводе; 

Осмишљавање музичких питања 

и одговора, ритмичка 

допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним 

текстом, састављање мелодије од 

понуђених мотива; 

Импровизација мелодије на 

задати текст; Импровизација 

дијалога на инструментима 

Орфовог инструментарија и 

другим инструментима; Израда 

једноставних музичких 

инструмената; Реконструкција 

музичких догађаја у стилу 

старих цивилизација. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА Српски језик и књижевност Матерњи језик 

Историја Страни језици Математика Биологија Географија Ликовна култура Физичко и 

здравствено васпитање Информатика и рачунарство 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ  ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       

1.  
Човек и 

музика 
 4            

 2  2  4 

2.  

   

Музички 

инструменти 
   3           

 2  1 3 

3.  
Слушање 

музике 
 2  1  2 3  4 5 3 5 1 13  13 26 

4.  

Извођење 

музике 

певање 

свирање 

2 3 5  4 
 

6 
 3 3 1 2 

 18  11 29 

5.  
Музичко 

стваралаштво 
 3 1 1 

 

1 
   1 2 1 

 4 6 10 

Укупно   8 10  8 8 7 4  8 7 8  4 

   

39 

   

 33 

   

72 
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3.1.5. Наставни програм историје 
 

Назив предмета  Историја 

Циљ Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, 

појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког 

мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном 

идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Разред Пети  

Годишњи број 

часова  
36  часова 

Упутство за остваривање 

програма  

Планирање наставе и учења 

 

У настави историје користиче се следећи уџбеник Историја 5 уџбеник 

са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са 

електронским додатком, Историјски атлас за основну и средњу 

школу; (аутори Никола Баћетић и Немања Цвитковић) „Data status“. 

Остваривање наставе и учења 

 

Посебно место у настави историје имају питања, како она која 

поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, 

подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње 

користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања 

наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и 

систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. У 

зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу 

имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки 

садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем. 

Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније 

представе не само о томе "како је уистину било", већ и зашто се нешто 

десило и какве су последице из тога проистекле. 

 

Праћење напредовања ученика 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме 

се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи 

рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. 

    

 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ  ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  
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ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ИСТОРИЈЕ 

- разликује основне временске 

одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); - лоцира 

одређену временску одредницу на 

временској ленти; - разликује 

начине рачунања времена у 

прошлости и садашњости; - 

именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе 

граничне догађаје; - разврста 

историјске изворе према њиховој 

основној подели; - повеже врсте 

историјских извора са установама 

у којима се чувају (архив, музеј, 

библиотека); 

Основни садржаји 

Појам прошлости и историја као 

наука о прошлости људског 

друштва. Хронологија - 

рачунање времена. Подела 

прошлости и периодизација 

историје. Историјски извори - 

дефиниција, основна подела и 

установе у којима се чувају. 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне 

историјске науке. Историја око 

нас. Историјско наслеђе - 

тековине. 

ПРАИСТОРИЈА 

- наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на начин 

живота људи у праисторији; - 

разликује основне одлике каменог 

и металног доба; 

Основни садржаји Основне 

одлике праисторије (начин 

живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, 

метално доба). 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски 

локалитети у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, Лепенски 

Вир, Винча...). 

 

 

СТАРИ ИСТОК 

- лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и државе 

Старог истока; - користећи 

историјску карту, доведе у везу 

особине рељефа и климе са 

настанком цивилизација Старог 

истока; - одреди место 

припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије 

заједнице; - пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на Старом 

истоку; - наведе најважније 

одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока; - 

идентификује основна обележја и 

значај религије у цивилизацијама 

Старог истока; - разликује врсте 

 

Основни садржаји Појам Старог 

истока - географске одлике, 

најзначајније цивилизације 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија). Друштвени односи 

(робовласничко и теократско 

друштво) и државно уређење 

(монархија - 

царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 

Основне одлике привреде и 

свакодневни живот - обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања. Култура и историјско 

наслеђе народа Старог истока - 

религија (монотеизам и 

политеизам), писмо, 
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писама цивилизација Старог 

истока; - илуструје примерима 

важност утицаја привредних, 

научних и културних достигнућа  

народа Старог истока на 

савремени свет; - користећи дату 

информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву, догађај 

и личност у одговарајући 

миленијум или век; - изложи, у 

усменом или писаном облику, 

историјске догађаје исправним 

хронолошким редоследом; - 

прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему; - визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом; 

књижевност, уметност, наука, 

цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, 

календар, иригациони систем, 

саобраћајна средства, медицина, 

закони...). 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске 

религије. Специфичности 

религија цивилизација 

Месопотамије. Основне одлике 

јудаизма. 

Најважније цивилизације 

Далеког истока (Индија, Кина). 

 

АНТИЧКА ГРЧКА 

 

 

- опише особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке; - лоцира на 

историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке 

Грчке; - приказује друштвену 

структуру и државно уређење 

грчких полиса на примеру Спарте 

и Атине; - пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античкој 

Грчкој; - идентификује узроке и 

последице грчко-персијских 

ратова и Пелопонеског рата; - 

истражи основна обележја и 

значај религије старих Грка; - 

разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; - наведе 

значај и последице освајања 

Александра Великог; - илуструје 

примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних 

достигнућа античке Грчке и 

хеленистичког доба на савремени 

свет; - користећи дату 

Основни садржаји Појам 

античке Грчке - географске 

одлике. Најстарији период грчке 

историје (Критска и Микенска 

цивилизација). Грчки митови 

(појам, примери) и хомерски 

епови. Колонизација и основне 

одлике привреде. Полиси - 

Спарта и Атина (појам полиса, 

структура друштва, државно 

уређење). Грчко-персијски 

ратови. Пелопонески рат - 

узроци и последице. Култура и 

свакодневни живот (религија, 

олимпијске игре, митологија, 

уметност, наука, обичаји, 

занимања). Хеленистичко доба и 

његова култура. Историјско 

наслеђе (институције, закони, 

књижевност, позориште, 

филозофија, демократија, 

медицина, уметност, 

архитектура, беседништво, 

олимпијске игре). 

Проширени садржаји 
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информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву, догађај 

и личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у одговарајући 

миленијум, век или деценију; - 

израчуна временску удаљеност 

између појединих догађаја; - 

користи основне историјске 

појмове; 

Пелопонески рат (ток рата, 

најважнији догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: 

Драконт, Перикле, Филип ИИ, 

Аристотел, Архимед... Грчка 

митологија, пантеон. Седам 

светских чуда античког доба. 

 

 

АНТИЧКИ РИМ 

 

- лоцира на историјској карти 

простор настанка и ширења 

Римске државе; - наведе основне 

разлике између античке римске 

републике и царства; - разликује 

узроке од последица 

најзначајнијих догађаја у историји 

античког Рима; - истражи основна 

обележја и значај религије 

античког Рима; - илуструје 

примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних 

достигнућа античког Рима на 

савремени свет; - пореди начин 

живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком 

Риму; - наведе најзначајније 

последице настанка и ширења 

хришћанства; - лоцира на карти 

најважније римске локалитете на 

територији Србије; - користећи 

дату информацију или ленту 

времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност из 

историје античког Рима у 

одговарајући миленијум, век или 

деценију. 

Основни садржаји Појам 

античког Рима - географске 

одлике и периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о 

Ромулу и Рему). Структура 

друштва и уређење Римске 

републике. Ширење Римске 

државе (освајања и провинције, 

привреда). Рим у доба царства - 

принципат и доминат. Култура и 

свакодневни живот (религија, 

уметност, наука, обичаји, 

занимања). Хришћанство - 

појава и ширење. Пад Западног 

римског царства (почетак 

Велике сеобе народа, подела 

царства и пад Западног царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, 

календар, медицина, уметност, 

архитектура, путеви, водовод, 

канализација, терме, римски 

бројеви, хришћанство, римско 

наслеђе на територији Србије). 

Проширени садржаји Етрурци. 

Римска војска. Римски градови 

на територији Србије. 

Најистакнутије личности: 

Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, 

Клеопатра, Октавијан Август, 

Константин Велики...). Римски 

пантеон. Гладијаторске борбе 

КОРЕАЛИЦЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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ОБЛАСТ МЕСЕЦ ОБР

АДА 

УТВРЂИВ

АЊЕ 

СВЕ

ГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1 Основи проучавања 

прошлости 

x x         4 2 6 

2 Праисторија  x         2 2 4 

3 Стари исток   x x       3 3 6 

4 Античка Грчка    x x x x    5 4 9 

5 Антички Рим       x x x x 6 5 11 

 УКУПНО: 20 16 36 

 

 

 

 

 

3.1.6. Наставни програм географије 
 

Назив 

предмета 
ГЕОГРАФИЈА  

Циљ Циљ наставе и учења  географије је да ученик изучавањем географиских објеката ,појава 

и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима 

развије одговоран однос према себи ,природи и будућности планете Земље. 

Разред Пети разред 

Годишњи 

број часова 
36 

Дидактичко

-методичко 

остваривањ

е програма  

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм предмета Географије у  петом разреду  основне школе чине три  предметне 

области: Човек и географија ,Васиона  и Планета Земља. Дистрибуција часова по 

предметним областима је следећа: Човек и географија -2 часа,Васиона -4 часа 

,Планета Земља-30 часова . Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати 

изоловано и без уклапања са другим областима. 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет,односно упознаје 

ученике са значајем предмета не улазећи у терминологију географских дисциплина.На 

овом часу је потребно помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи и 

друштву са географијом као науком.Заједно са ученицима навести примере и разлоге 

зашто се изучава географија.Такође је потребно упознати ученике са садржајем 

наставног програма и дати им јасна упуства за рад. 

Програмску област Васиона чине најосновнија математичко-географска и астрономска 

знања о васиони,Сунчевом систему,облику и величини Земље,,њеном положају у 

васионии о небеским телима Сунчевог система.Кроз ову наставну област потребно је 

информисати ученике  о основним карактеристикама осталих небеских тела,без 

фактографских података о планетама ;величина,удаљеност до Земље  и 

слично.Препоручује се наставницима ,ако има могућности ,да са ученицима посети 

Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за време ведрих ноћи у локалној 

средини покаже ученицима видљива сазвежђа и орјентацију помоћу звезде Северњаче. 

Трећа програмска област Планета Земља чини садржај физичке географије разврстане у 

шест тема. 

Посебан значај имају исходи који се односе на облик и величину Земље, распоред 

континената и океана.За достизање исхода потребно је користити демонстративно-

илустративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земље глобуса и 

географске карте. 

За ученике овог узраста посебно може бити тешко разумевање Ротације,Револуције 

Земље,и последице. Због тога се препоручује примена очигледних наставних средстава 

,демостративно -илустративне методе  и експеримент. Ово ће бити предуслов за 

разумевање смене обдабице и ноћи, смена годишњих доба, формирање климатских 

појасева, односно свих појава које су везане са временом и климом,појавама и поцесима 

у атмосфери ,хидросфери и биосфери.Садржај физичке географије даје могућнст 

стицања знања, вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је 

систематизован у табелама као руковање различитим мерним инструментима 

регистровањем и обрадом података које они показују. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење и врдновање почиње иницијалном проценом новоа на ком се ученик налази  и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања.Свака активност је довра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације . 

 

 

 

 

ОБЛАСТ /ТЕМА  

 

    ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да : 

 

         САДРЖАЈ 
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ЧОВЕК И  

ГЕОГРАФИЈА  

-повеже постојећа знања 

оприроди и друштву са 

географијом као науком; 

-повеже географска знања о 

свету са историјским 

развојем људског друштва и 

научно -техничким 

прогресом; 

-разликује одговорно од 

неодговорног понашања 

човека према природним 

ресурсима и опстанку 

живота на планети Земљи; 

 

Ширење географских 

хоризоната и велика 

географска открића.  

Одговорност човека према 

планети Земљи. 

 

ВАСИОНА 

-разликује појмове васиона, 

галаксија,Млечни 

пут,Сунчев систем,Земља; 

-објасни и прикаже 

структуру Сунчевог система 

и положај Земље у њему; 

Разликује небеска тела и 

наводи  њихове 

карактеристике ; 

-одреди положај Месеца у 

односу на Земљу и именује 

месечеве мене; 

Васиона, галаксија, Млечни 

пут, звезде,сазвежђа,Сунчев 

систем:Сунце,сателити,Месец

, 

месечеве мене 

астероиди,комете,метеори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТ

А 

ЗЕМЉА 

 

 

 

 

 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине  

 

 

 

-помоћи глобуса опише 

облик Земље и наведе 

доказе о њеном облику; 

-помоћу карте опише 

распоред копна и воде на 

Земљи и наведе називе 

континената и океана ; 

-примерима објасни 

деловање Земљине теже на 

географски омотач 

Облик и димензија Земље 

,распоред копна и воде на 

земљи  

 

Сила Земљине теже ,глобус, 

екватор,полови. 

 

 

 

Земљина 

кретања 

 

 

-разликује и објасни 

Земљина кретања и њихове 

последице; 

-повеже смер ротације са 

сменом дана и ноћи ; 

-повеже нагнутост земљине 

 

 

Ротација Земље и последице 

Ротације :смена обданице и 

ноћи,привидно кретање 

Сунца,локално време. 

 

Револуција Земље и 
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осе са различитом 

осветљеношћу површине 

Земље; 

Повеже револуцију Земље 

са сменом годишњих доба 

на северној и јужној 

полулопти и појавом 

топлотних појасева; 

 

последице 

револуције;неједнака дужина 

обданице и ноћи током 

године,смена годишњих 

доба,календар,топлотни 

појасеви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унутрашњ

а грађа 

Земље 

-разликују даловање 

унутрашњих сила (сила 

Земљине теже ,унутрашња 

топлота Земље); 

-разликују основне омотаче 

унутрашње грађе Земље; 

-наведе спољашње 

силе(вода,ветар)Земље; 

-помоћу карте и цретежа 

опише начине и последице 

кретања литосферних плоча 

(вулканизам,земљотреси, 

набирање,и раседање); 

-разликује хипоцентар и 

епицентари наведе трусне 

зоне у свету и у Србији; 

-наведе поступке које ће 

предузети за време 

земљотреса; 

-опише процес вулканске 

ерупције и њене последице; 

-помоћу фотографија или 

узорка стене разликује 

основне врсте стена ,описује 

њихов настанак 

и  наводи примере за 

њихово коришћење; 

-помоћу карте цртежа и 

мултимедија објашњава 

настанак планина и низија и 

разликује надморску и 

релативну висину; 

-разликује ерозивне и 

акумулативне процесе; 

-наведе примере деловања 

човека на промене у 

рељефу(бране насипи 

Постанак и унутрашња грађа 

Земље,литосферне плоче 

:кретање плоча, промена 

положаја континената . 

 

Вулканизам и 

земљотреси:елементи,настана

к,зоне појава у свету и 

Србији,последице и шта треба 

радити у случају земљотреса. 

 

Стене :магматске,седиментне, 

метаморфне. 

Постанак рељефа процесима 

набирања и 

раседања,планине, низије, 

надморска и релативна 

висина. 

Обликовање рељефа дејством 

воде (радом река, 

таласа,леда,растварање стана 

)и ветра. 

Човек и рељеф(позитиван и 

негативан утицај). 
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копови); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваздушни 

омотач 

Земље 

-опише структуру 

атмосфере; 

-наведе временске промене 

које се дешавају у 

тропосфери 

(ветрови,падавине,облаци, 

загревање  ваздуха...); 

-разликују појам времена и 

појам климе; 

-наведе климатске елементе 

и  

чиниоце и  основне типове 

климе; 

-графички представи и чита 

климатске елементе 

(климадијаграм)користећи 

ИКТ; 

-користи дневене 

метеоролошке извештаје из 

медија ипланира своје 

активности у складу са 

њима; 

-наводи примере утицаја 

човека на загађивање 

атмосфере и предвиђа 

последице таквог 

понашања; 

-наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на 

човека (екстремне 

температуре и падавине 

,град,гром,олуја); 

 

Атмосфера(састав,структура 

и значај). 

Време и клима:климатски 

елементи и појаве 

(температура,притисак,влажн

ост 

ваздуха,падавине,облачност, 

ветар). 

Климатски чиниоци,основни 

типови климе. 

Човек и клима (атмосферске 

непогоде,утицај човека на 

климу). 

 

 

 

 

Вода на 

Земљи 

-уочава и разликује на 

географској карти 

океане,већа мора,заливи, 

мореузи; 

-наведе и опише својства 

морске воде; 

-помоћу карте прави 

разликуизмеђу речне мреже 

и речног слива; 

-наведе и опише елементе 

Светско море и његова 

хоризонтална подела ,својства 

морске воде 

(сланост,температура,боја,про

видност)кретање морске 

воде(таласи цунами,плима и 

осека, морске струје); 

Вода на копну:подземне воде 

и извори,реке,језера, ледници. 

Човек и вода-поплаве и 
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реке (извор,ушће, различити 

падови,на речном току); 

-разликује типове језерских 

басена  према начину 

постанка; 

-наведе узроке настанка 

поплава и бујица и објасни 

последице њиховог дејства; 

-наведе поступке које ће 

предузети за време поплаве 

и након ње; 

-наведе примере утицаја 

човека на загађивање воде и 

предвиђа последице таквог 

понашања; 

 

бијуце,заштита воде од 

загађења. 

 

 

 

 

 

Биљни и 

животињск

и свет 

 

 

 

 

 

 

-помоћу карте повеже 

климатске услове са 

распрострањеношћу живог 

света на Земљи; 

-помоћу карте наведе 

природне зоне и 

карактеристичан живи свет 

у њему; 

-опише утицај човека на 

изумирање одређених 

биљних и животињских 

врста; 

-наведе примере за заштиту 

живог света на Земљи. 

 

Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи. 

Угроженост и заштита живог 

света. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ  ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       

1.  
Човек и 

географија 1 
         

1  1 

2.  

   

Васиона и 

Земља 3 3 
        

3  3 6 
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3.1.7. Наставни програм физике 
Програм се не реализује у 5.разреду 

 

 

3.  

Планета 

Земља 
 

1 4 4 4 2 4 4 4 2 21 8  29 

4.   
          

   

5.  
 

          
   

6.   
          

   

Укупно  4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

  25 

 

  11 

 

  36 
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3.1.8. Наставни програм математике 
 

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ 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. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 

144 

Дидаткичко-

методичко 

обликовање  

 

Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер је 

њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања, 

које представља основни услов за остваривање исхода. 

Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан 

број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог 

градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и 

систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима 

 

Приликом реализације наставног програма користиће се следећи 

уџбеник:  

Математика 5 за пети разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник и збирка задатака), (аутори Љиљана Вуковић и Јагода 

Ранчић), „Креатвни центар 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОД САДРЖАЈ 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

- израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева); - реши 

једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева); - примени 

правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и 

декадним јединицама; - разликује просте 

и сложене бројеве и растави број на 

просте чиниоце; - одреди и примени НЗС 

и НЗД; - изводи скуповне операције 

уније, пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне 

Први део 

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења у 

скупу Н0. Дељење са остатком у 

скупу Н0 (једнакост а = бq + р, 0 ≤ 

р<б). 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 
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ознаке; - правилно користи речи и, или, 

не, сваки у математичко-логичком 

смислу; 

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. 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

- 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; 

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. 

УГАО 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 својства паралелограма 

(једнакост наспрамних страница и 

наспрамних углова); 

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. 

РАЗЛОМЦИ - прочита, запише, упореди и представи 

на бројевној полуправој разломке и 

децималне бројеве и преводи их из 

једног записа у други; - одреди месну 

вредност цифре у запису децималног 

броја, - заокругли број и процени грешку 

заокругљивања; - израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза и реши 

једноставну линеарну једначину и 

неједначину; - реши једноставан проблем 

из свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну једначину или 

Први део 

Појам разломка облика а/б (а, 

б∈Н). Придруживање тачака 

бројевне полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Децимални запис броја и 

превођење у запис облика а/б 

(б≠0). Упоређивање бројева у 

децималном запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део 
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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; 

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 п < (п+q)/2 

<q. 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

- идентификује осносиметричну 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 у равни и њене 

особине. Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција 

нормале. Симетрала угла. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА Информатика и рачунарство Техника и 

технологија Српски језик и књижевност Матерњи језик Географиј 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ  ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       

1.  

Природни 

бројеви и 

дељивост 

12 3 
 

15        

13 17 30 

2.  

   

Основни 

појмови 

геометрије 
 4 

 

13  
  

      

 7 10  17 

3.  
Угао 

     1 16 
      

7 10 17 

4.  
Разломци 

   
  

 

14 
8 14 14 9 

 

24 35 59 

5.  
Осна 

симетрија     
    

  
5 8 

 5  8  13 

6.  
Писмени 

задаци  
2 

 
2 

  
2 

 
2 

 

4 4 8 

 

Укупно 
16 18 16 18 14 8 16 14 16 8 

56 88 144 
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3.1.9. Наставни програм биологије 
 

Назив предмета БИОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији 

са животном средином развије одговоран однос према себи и природи и 

разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 
72 часа 

Дидаткичко-

методичко 

обликовање  

Програм биологије за пети разред је део спиралног програма 

биологије за основну школу и оријентисан је на остваривање исхода.  

Спирални програм подразумева да у сваком разреду из сваке области 

ученик усваја мању количину информација, до којих долази самостално уз 

подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – 

знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и 

искуством стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање 

захтева, у смислу логичких и методолошких операција.  На тај начин се 

знање постепено проширује и продубљује, односно гради. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу 

знања која су стекли учећи биологију. Представљају опис интегрисаних 

знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: 

порекло и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа 

живота, наслеђивање и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. 

(Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији 

су распоређени у претходних пет, сходно планираним активностима.) 

Исходи омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са 

предметним и међупредметним компетенцијама и ревидираним 

стандардима. Они не прописују структуру, садржаје и организацију 

наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За 

израду исхода коришћена је ревидирана Блумова таксономија. Исходи су 

формулисани на нивоу примене. 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода 

биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи да ученик 

треба да учи: 

- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са 

ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из 

биологије и других предмета; 

- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података 

и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; 

развијањем плана решавања задатог проблема; 

- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових 

примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

- критички: поређењем важности појединих чињеница и података; 

смишљањем аргумената; 

- кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; 
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кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник 

поставља другачије захтеве. 

 

Нове вредности  Захтеви које наставник 

поставља ученику у настави  

 Употреба знања 

 Анализа знања 

 Синтеза знања 

(стваралачко мишљење) 

 Вредновање знања 

(критичко мишљење) 

 Искористи у новој 

ситуацији 

 Уреди по задатом 

критеријуму 

 Планирај решење 

 Реши проблем 

 Смисли нову примену 

 Какав је твој став 

 Наведи аргументе за свој 

став 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

  

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да 

контекстуализује дати програм према потребама конкретног одељења 

имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и 

друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и 

потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план 

рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Потребно је да 

наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања 

припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, 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. У фази планирања наставе и учења веома је важно 

имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје 

предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити 

селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред 

уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима 

омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у 

сарадњи са колегама због успостављања корелација међу предметима 

(нпр. представљање група организама Веновим дијаграмима, писање есеја 

на матерњем и страном језику који уче, цртање итд.). 

 

Ученици у пети разред улазе са знањем основних биолошких 

појмова, са одређеним животним искуствима и уобличеним ставовима, по 
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томе се разликују и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, 

ставове и вредности. Док се не појаве уџбеници који одговарају овом 

програму, препоручује се да наставници израђују материјале за учење. 

Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању 

концепта разноврсности живог света и његовог значаја за природу и 

човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се 

успостављају у природи. То би требало да буде добра основа за даље 

учење биологије и осталих предмета из природне групе и развој научног и 

критичког приступа биолошким феноменима.  

 

Област: Порекло и разноврсност живог света 

За достизање исхода: истражује особине живих бића према 

упутствима наставника и води рачуна о безбедности током рада, 

групише жива бића према њиховим заједничким особинама и одабира 

макро-морфолошки видљиве особине важне за класификацију живих бића, 

у изучавању ћелије, акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе 

свих живих бића, да има своје основне делове (ћелијску мембрану, 

цитоплазму са органелама и једро са наследним материјалом, као и да 

постоје ћелије чији се наследни материјал налази слободан у цитоплазми, 

као у случају бактерија) и да према броју ћелија разликујемо једноћелијска 

и вишећелијска жива бића. Није потребно детаљно изучавати грађу ћелије, 

нити помињати поједине органеле. Процедуре за истраживање и елементе 

безбедног рада одређује наставник и упознаје ученике. Препорука је да се 

микроскоп не користи, већ да ђаци током вежбе самостално користе лупу 

посматрајући крупне ћелије које су им доступне сходно окружењу у коме 

се школа налази, као нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје птице, икра 

рибе, јаја водоземаца...  

Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз 

огледе (потребе за водом, одговарајућом температуром за раст, дисање, 

развој и размножавање и исхрана се могу пратити на квасцу; дисање, у 

смислу размене гасова, се може пратити огледом са свећом; кретање се 

може пратити огледом са кишном глистом на папиру итд). Потребно је 

заједничке особине обрађивати упоредо, на представницима свих великих 

група, али би увек требало кренути од човека као бића које је овом узрасту 

најближе. Особине које се не могу обрадити огледом, могу се обрадити 

кроз истраживачки рад ученика. Препорука је да ученици овог узраста све 

задатке обављају у пару, чиме развијају способности сарадње и ненасилне 

комуникације, а наставник може да оствари много бољи увид у активности 

ученика. Све што ученици посматрају или истражују би требало да 

прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље. 

После истраживања заједничких особина, ученици би требало 

самостално да изводе груписање организама, према задатом критеријуму. 

Наставник може самостално одабрати једну или више група (на примеру 

биљака и животиња) погодних за савладавање научног принципа 

класификације организама. Треба више пажње посветити 

карактеристичним особинама (морфологији), а не ономе што жива бића 
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раде (нпр. расту целог живота, могу да пливају...), како изгледају (нпр. 

имају одређену боју), или  зато што a priori знамо припадност групи (нпр. 

цветнице, бескичмењаци, сисари...).  Овакав начин на који се жива бића 

класификују путем успостављања хијерархије главних „атрибута“ 

(карактера) које имају и уклапања у поједине скупове (групе), омогућује 

увођење научног приступа и разумевање биолошке еволуције. Не 

препоручује се увођење нижих систематских категорија, осим врсте због 

наслеђивања особина. Слично као и код обраде заједничких особина 

живих бића, све што ученици посматрају или истражују би требало да 

прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље, као и да направе 

речник основних појмова, при чему на овом узрасту не инсистирати на 

употреби појмова као што су морфологија, анатомија, хијерархија... 

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 16 за обраду, 

8 за утврђивање, 9 за вежбе и 1час за систематизацију. 

 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота 

За достизање исхода:  идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове животне средине, укључујући и 

основне односе исхране и распрострањење и једноставним цртежом 

прикаже биолошке објекте које посматра и истражује и означи кључне 

детаље, акценат је на ученичком истраживању спољашњих особина 

живих бића из непосредног окружења и њиховом односу са условима 

средине у којој живе (нпр. за живот у воденој и копненој средини жаба, 

комарац, вилин коњиц итд; за живот у води речна шкољка, речни рак, 

шаран, штука, локвањ, дрезга, нека алга итд; за живот на копну човек, 

срна, пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, 

камилица, ливадарка итд; за живот под земљом кртица, ровац, кишна 

глиста итд;) због чега у препорученим садржајима нема морских 

организама. Ако су ученици заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. 

географији или научно-популарним емисијама, наставник треба да 

одговори њиховим образовним потребама. Треба имати у виду да су 

примери дати у табели само препоручени садржаји, тј. наставник може 

користити све или само неке од примера, а може увести и нове адекватне 

примере, сходно окружењу у коме се школа налази, структури одељења и 

интересовању ученика. Резултате истраживања би требало искористити за 

генерализацију и увођење новог појма – прилагођеност (адаптација). 

Часови утврђивања и часови вежбања могу се искористити за 

радионичарски рад описивања и цртања животних форми на 

карактеристичним примерима.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 5 часова за 

обраду, 4 за утврђивање, 1 за вежбу и 1 час за систематизацију.  

 

Област: Наслеђивање и еволуција 

Исходи ове области: прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно и графички их представља и 
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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 и користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу резултата, доприносе 

промени концептуалне основе учења биологије јер уводе филогенетско-

еволутивни приступ који повезује све области знања у биологији. Такође, 

савремена сазнања из области наслеђивања и еволуције (генетика, 

молекуларна биологија, биотехнологија, медицина) су већ део опште 

(медијске) културе, што овe садржаје чини неопходним у свакодневном 

животу.  

У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на 

потомке размножавањем, разликама бесполног и полног размножавања у 

погледу наслеђивања особина и разликовању наследних и ненаследних 

утицаја у развићу особина јединки. Потребно је разјаснити да се особине 

једне јединке развијају под утицајем наследних фактора које је она добила 

од родитеља и, истовремено, под утицајем животних услова у којима се 

њено развиће одвија. Требало би нагласити да варијабилност (различитост 

јединки) унутар једне врсте настаје кроз садејство ових фактора. Наведене 

феномене би требало обрадити кроз ученичко истраживање 

варијабилности унутар једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у 

димензијама и боји плодова на пијаци, између говеда у истом 

домаћинству; уочавање разлика у висини стабла, броју листова и цветова 

биљака које расту у хладу и оних који расту на сунцу, или биљака које 

расту у близини саобраћајница и даље од њих) и кроз оглед са пелцерима 

или листовима афричке љубичице (биљке са истим наследним 

материјалом различито изгледају када расту под различитим условима). 

Огледу треба да претходи постављање хипотезе која ће бити огледом 

испитана (шта очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке гајим у 

различитим условима осветљености и слично). Закључци о наслеђивању, 

утицају фактора животне средине и индивидуалној варијабилности могу 

бити генерализовани и повезани са питањима из свакодневног живота. На 

овај начин се постиже разумевање различитости између људи са акцентом 

на то да је свака особа јединствена и непоновљива (чиме се доприноси 

фундаменталној изградњи осећања прихватања и толеранције јер сви смо 

међусобно различити). Такође, на овај начин намеће се суштинско 

разумевање разлога због којих животни стил сваког од нас (исхрана, 

физичка активност, пушење, наркоманија и сл.) утиче на наше особине 

(нпр. раст и формирање тела током одрастања и касније) и на 

потенцијална обољевања. 

Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним 

извођењем закључака, би требало практиковати увек када се прикупљају 

подаци. Препорука је да се ИКТ опрема користи за прикупљање, обраду 

података и представљање резултата истраживања или огледа, када се 

ученици оспособе за њено коришћење на часовима предмета 
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информатика и рачунарство и техника и технологија. 

У петом разреду, неопходно је увести само појам наследног 

материјала као узрока уочене различитости и појам врсте због 

варијабилности.  Не препоручује се увођење појмова ген, хроматин, 

хромозом, Менделових правила наслеђивања и слично. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 3 часа за 

обраду, 1 за утврђивање, 2 за вежбе и  1 за систематизацију. 

 

Област: Живот у екосистему 

Исходи у овој области: 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 

и илуструје примерима деловање људи на животну средину и процењује 

последице таквих дејстава, омогућавају да се жива бића проучавају у 

амбијенту у којем реално живе и да се код ученика развија осећање 

одговорности за заштиту природе и биолошке разноврсности, као и свест о 

властитом положају у природи и потреби одрживог развоја.  

Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове 

области изводе што чешће ван учионице у природном окружењу 

(школском дворишту или на неком другом терену), где би ђаци 

самостално или у групама проучавали жива бића, прикупљали податке, 

осмишљавали и реализовали еколошке пројекте. Пројекте могу да осмисле 

на почетку школске године, да их реализују током читаве године, а на 

часовима предвиђеним за ову област да представе резултате.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа за 

обраду, 3 за утврђивања, 4 за вежбе и 1 за систематизацију.  

 

Област: Човек и здравље 

За достизање исхода у овој области идентификује елементе здравог 

начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне 

навике и избегава ризична понашања, акценат је на основним чињеницама 

о здравој исхрани (ужина спремљена код куће), води као најздравијем 

пићу, штетности енергетских пића и дуванског дима. Промене у и на телу, 

као последице пубертета, требало би повезати са потребом одржавања 

личне хигијене и хигијене животног простора и опасностима од ступања у 

преране сексуалне односе. Препорука је да се за обраду ових појмова 

повремено доведу стручњаци или одведу ученици у одговарајуће установе. 

Свакако би требало обраду прераног ступања у сексуалне односе обрадити 

заједно са школским психологом. Препоручени број часова за реализацију 

ове области је: 4 часа за обраду, 2 за утврђивање (један је за дебату), 1 за 

вежбу и 1 за систематизацију.  

У настави оријентисаној на постизање исхода предност имају групни 

начин рада и индивидуализована настава. Ови начини организације 
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наставе помажу ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу 

сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за 

сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, 

аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност. Користе се 

активни начини учења, као што је комбинација програмиране наставе 

(програмиран материјал многи наставници остављју на друштвеним 

мрежама или сајтовима школа, па се њихови ученици служе њима и уче 

темпом који им одговара) и проблемске наставе (на часу ученици, 

користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише) 

или учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који 

самостално истражују, структуришу чињенице и извлаче закључке; тако 

сами упознају стратегије учења и методе решевања проблема, што 

омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које 

отвара нове идеје и могућа решења проблема). На интернету, коришћењем 

речи WebQuest, project-based learning, thematic units, могу се наћи примери 

који се, уз прилагођавање условима рада, могу користити.  

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да 

наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да према 

њима планира и прилагођава наставне активности. Проблеми су решиви уз 

сарадњу са стручним сарадницима и колегама из одељенских већа и 

стручног већа. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и 

продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања. 

У вредновању наученог, поред усменог испитивања, најчешће се 

користе тестови знања. На интернету, коришћењем  кључних речи outcome 

assessment (testing, forms, descriptiv/numerical), могу се наћи различити 

инструменти за оцењивање и праћење. 

У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а 

избор зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у питању нпр. 

практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и слично) 

може се применити табела у којој су приказани нивои постигнућа ученика 

са показатељима испуњености. Наставник треба да означи показатељ који 

одговара понашању ученика. 

 

 

Ниво циља учења Одговарајући начин 

оцењивања 
Памтити (навести, 

препознати, идентификовати...) 

Објективни тестови са 

допуњавањем кратких одговора, 

задаци са означавањем, задаци 

вишеструког избора, спаривање 

појмова. 
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Разумети (навести пример, 

упоредити, објаснити, 

препричати...) 

Дискусија на часу, мапе 

појмова, проблемски задаци, есеји.  

Применити (употребити, 

спровести, демонстрирати...) 

Лабораторијске вежбе, 

проблемски задаци, симулације. 

Анализирати 

(систематизовати, приписати, 

разликовати... 

Дебате, истраживачки 

радови, есеји, студије случаја, 

решавање проблема 

Евалуирати (проценити, 

критиковати, проверити...) 

Дневници рада, студије 

случаја, критички прикази, 

проблемски задаци. 

Креирати (поставити 

хипотезу, конструисати, 

планирати...) 

Експерименти, 

истраживачки пројекти. 

 

Такође, потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом 

 

Сврха оцењивања Могућа средства 

оцењивања 

Оцењивање наученог 

(сумативно) 

 

Тестови, писмене вежбе, 

извештаји, усмено испитивање, 

есеји.  

Оцењивање за учење 

(формативно) 

 

Посматрање, контролне 

вежбе, дијагностички тестови, 

дневници рада, самоевалуација, 

вршњачко оцењивање, практичне 

вежбе. 
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Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се 

може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана по наособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збиркa 

дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава 

кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за 

одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих 

фактора је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником у прикупљању прилога и успостављању критеријума 

оцењивања, уз коришћење Блумове таксономије. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, 

потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако 

Групни 

рад 
Елементи процене задатка са показатељима 

Ниво 

постигнућа 

1.  рад у 

групи 

2. 

познавање 

тематике 

3. размена, 

повезивање и 

примена идеја    

компле

тно 

     

Ученик 

сарађује са 

члановима групе, 

уважава њихове 

потребе како би 

се задатак што 

успешније 

обавио 

Ученик 

поседује знања, 

активно подстиче 

размену идеја и 

знања са 

члановима групе и 

уважава њихове 

идеје.  

Ученик 

размењује идеје 

са другима и 

примењује идеје 

за решавање 

задатка 

делимич

но  

Ученику је 

потребна помоћ 

како би 

сарађивао са 

члановима групе 

Ученик 

поседује извесна 

знања и мало 

суделује у размени 

идеја 

Ученику је 

потребна помоћ 

у примени идеја 

у решавању 

задатка 

ништа 

 

Ученик је 

неуспешан кад 

ради у групи 

Ученик 

омаловажава 

мишљење осталих 

чланова у тиму 

Ученик не 

доприноси 

заједничком 

раду 
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наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на 

основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би 

свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање 

у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима 

треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и 

праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и 

сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће 

користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као 

недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

− истражује особине живих 

бића према упутствима 

наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

− групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама; 

− одабира макро-

морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих 

бића; 

− идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне 

односе исхране и 

распрострањење;  

− једноставним цртежом 

прикаже биолошке објекте 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

Жива бића, нежива природа и  биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, 

исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и особине важне 

за класификацију. Формирање скупова 

карактера који се уклапају једни у друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса.  

Дисање као размена гасова у различитим 

срединама.  

Излучивање. 

Надражљивост.  

Покретљивост – кретање.  

Размножавање: бесполно и полно.  

Раст и развиће. Дужина живота. Промене 

које човек пролази током развића; пубертет 

и полна зрелост.  
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које посматра и истражује 

и означи кључне детаље; 

− прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, 

табеларно и графички их 

представља и изводи 

једноставне закључке; 

− разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања 

средине, на моделима из 

свакодневног живота; 

− поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај 

срединских фактора на 

ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава 

резултате; 

− користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата; 

− доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) 

са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи; 

− направи разлику између 

одговорног и неодговорног 

односа према живим 

бићима у непосредном 

окружењу; 

− предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује 

са осталим учесницима и 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

Живот у воденој и копненој средини – 

изглед, прилагођености на начин живота 

Живот у води – изглед, прилагођености на 

начин живота. 

Живот на копну – изглед, прилагођености 

на начин живота.  

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

 

Преношење особина са родитеља на 

потомке. Разлике родитеља и потомака. 

Разлике полног и бесполног размножавања 

у настанку варијабилности. Јединке унутар 

једне врсте се међусобно разликују 

(варијабилност) – узроци варијабилности: 

наслеђивање и утицај средине на развиће 

сваке јединке. Варијабилност организама 

унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

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). 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 

напици. 

Штетност дуванског дима и псхоактивних 

супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног 

ступања у сексуалне односе. 
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решава конфликте на 

ненасилан начин;  

− илуструје примерима 

деловање људи на животну 

средину и процењује 

последице таквих дејстава; 

− идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и избегава 

ризична понашања. 

 

Кључни појмови садржаја: истраживање, разноврсност живих бића, прилагођеност на услове 

животне средине, варијабилност у оквиру врсте, наследне особине, брига о живим бићима и 

животној средини. 
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3.1.10. Наставни програм хемије 
ПРОГРАМ СЕ НЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ. 

 

 

3.1.11. Наставни програм информатике и рачунарства 
 

Назив 

предмета 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Циљ Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо 

мења. Оспособити ученике да на брз и једноставан начин програмирају задатке 

из свих области користећи логички начин размишљања, оспособити ученике да 

користе програм "Screch" за визуелно програмирање,оспособити ученике да на 

основу задатка формирају алгоритам као основу за програмирање..... 

Разред ПЕТИ  

Годишњи 

фонд часова 

35 

Дидактичко-

методичко 

обликовање  

 

У настави ће се користити уџбеник Информатика и рачунарство 5, уџбеник за 

пети разред основне школе; (аутори Марина Петровић, Јелена Пријовић и 

Зорица Прокопић) „Bigz školstvo“ .поред уџбенка у настави ће се кроистити     

табла, пројектор, рачунар, таблет и остала икт опрема.  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНИВАЊЕ:  

Усмено излагање, тест, активност на часу, праћење практичног рада, самосталан 

практични рад, показивање иницијативе, рад у тиму и у пару. 

Расподела  часова према тематским целинама ће бити следећа:  

 

РБ 
НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ТИПУ ЧАСА 
УКУПНО 

обрада утврђивање систематизација провера 

1. ИКТ 9 2 2 1 14 

2. 
ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

4 0 3 1 8 

3. РАЧУНАРСТВО 7 3 3 1 14 

УКУПНО 20 5 8 3 36 

 

Р. 

Б. 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ТИПУ ЧАСА 
УКУПНО 

обрада утврђивање систематизација провера 

ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ 

13 2 5 2 22 

ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТЕ 

7 3 3 1 14 
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УКУПНО 20 5 8 3 36 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ИСХОД САДРЖАЈ 

ИКТ - наведе примену информатике 

и рачунарства у савременом 

животу - правилно користи 

ИКТ уређаје 

 - именује основне врсте и 

компоненте ИКТ уређаја - 

прави разлику између хардвера, 

софтвера и сервиса 

 - прилагоди радно окружење 

кроз основна подешавања  

- креира дигитални слику и 

примени основне акције 

едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) - 

креира текстуални документ и 

примени основне акције 

едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

 - примени алате за снимање и 

репродукцију аудио и видео 

записа  

- креира мултимедијалну 

презентацију и примени 

основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и 

сараднички) 

- сачува и организује податке - 

разликује основне типове 

датотека 

Предмет изучавања информатике и 

рачунарства.  

ИКТ уређаји, јединство хардвера и 

софтвера.  

Подешавање радног окружења. 

Организација података.  

Рад са сликама.  

Рад са текстом.  

Рад са мултимедијом. 

 Рад са презентацијама. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- 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 

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. 



207 
 

када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са 

непознатим особама путем 

интернета - приступа 

интернету, самостално 

претражује, проналази 

информације у дигиталном 

окружењу и преузима их на свој 

уређај - информацијама на 

интернету приступи критички - 

спроводи поступке за заштиту 

личних података и приватности 

на интернету - разуме значај 

ауторских права - препознаје 

ризик зависности од 

технологије и доводи га у везу 

са својим здрављем - 

рационално управља временом 

које проводи у раду са 

технологијом и на интернету 

РАЧУНАРСТВО  - 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 

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 Фазе пројектног задатка од израде плана 
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групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, 

формулацији и представљању 

резултата и закључака - одабира 

и примењује технике и алате у 

складу са фазама реализације 

пројекта - наведе кораке и 

опише поступак решавања 

пројектног задатка - вреднује 

своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен - поставља резултат 

свог рада на интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ 

наставника 

до представљања решења. Израда 

пројектног задатка у групи у корелацији 

са другим предметима. Представљање 

резултата пројектног задатка. 

 

кореалција са свим предметима 

 

 

 

 

3.1.12. Наставни програм технике и технологије 
 

 

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 

72 

Дидаткичко-

методичко 

обликовање  

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних 

техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад 

у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих 

задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и 

вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 

целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних 

предуслова личног и професионалног развоја. 

Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исход. 

Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и 

технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, 
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формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у 

коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како 

понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на 

природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима 

заштите животне средине. 

У реализацији наставе користиће се следећи уџбеник: Техника и технологија 

за пети разред основне школе, уџбениџки комплет (уџбеник, материјал за 

конструкторско моделовање, електронски додатак), (Жељко Васић, Дијана 

Каруовић и Иван Ћисалов) „Нови Логос“   

  

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

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 часова 28 / 44 72 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 20 / 20 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 8 / 24 32 

УКУПНО 28 / 44 72 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ИСХОД САДРЖАЈ 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

описује улогу технике, 

технологије и иновација у 

развоју заједнице и њихово 

повезивање  

- разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју 

 - наводи занимања у области 

технике и технологије 

 - процењује сопствена 

интересовања у области 

технике и технологије 

 - организује радно окружење у 

кабинету 

Појам, улога и значај технике и 

технологије на развој друштва и 

животног окружења. Подручја човековог 

рада и производње, занимања и послови 

у области технике и технологије. 

Правила понашања и рада у кабинету. 

Организација радног места у кабинету и 

примена мера заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном окружењу. 
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 - правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје 

у животном и радном окружењу 

САОБРАЋАЈ - процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја - 

класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према 

намени - наводи професије у 

подручју рада саобраћај - 

направи везу између савременог 

саобраћаја и коришћења 

информационих технологија - 

разликује безбедно од 

небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих 

возила - правилно се понаша 

као пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у саобраћају - 

користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима - аргументује 

неопходност коришћења 

сигурносних појасева на 

предњем и задњем седишту 

аутомобила и увек их користи 

као путник - повеже место 

седења у аутомобилу са 

узрастом ученика - одговорно 

се понаша као путник у возилу - 

показује поштовање према 

другим учесницима у 

саобраћају - анализира 

симулирану саобраћајну 

незгоду на рачунару и 

идентификује ризично 

понашање пешака и возача 

бицикла 

Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја. Врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени. 

Професије у подручју рада саобраћај. 

Употреба информационих технологија у 

савременом саобраћају Саобраћајна 

сигнализација - изглед и правила 

поступања. Правила и прописи кретања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају - 

рачунарска симулација и саобраћајни 

полигон. Обавезе и одговорност деце 

као учесника у саобраћају. Заштитна 

опрема потребна за безбедно управљање 

бициклом и дечијим возилима. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАНА 

ПИСМЕНОСТ 

- самостално црта скицом и 

техничким цртежом 

једноставан предмет - правилно 

чита технички цртеж - преноси 

податке између ИКТ уређаја - 

примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару - користи програм за 

обраду текста за креирање 

Прибор за техничко цртање (оловка, 

гумица, лењир, троугаоници, шестар). 

Формати цртежа (А3, А4). Размера. 

Типови и дебљине линија (пуна дебела 

линија; пуна танка линија; пуна танка 

линија извучена слободном руком; 

испрекидана танка линија; црта-тачка-

црта танка линија). Геометријско цртање 

(цртање паралелних правих, цртање 
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документа са графичким 

елементима - користи Интернет 

сервисе за претрагу и 

приступање онлине ресурсима - 

преузима одговорност за рад - 

представи идеје и планове за 

акције које предузима 

користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер. 

нормале на дату праву, цртање углова 

помоћу лењира и троугаоника). 

Елементи котирања (помоћна котна 

линија, котна линија, показна линија, 

котни завршетак, котни број - вредност). 

Цртање техничког цртежа са елементима 

(типови линија, размера и котирање). 

Пренос података између ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, смартпхоне, дигитални 

фотоапарат). Апликација за дигиталну 

обраду слике. Операције подешавања 

осветљености и контраста слике. 

Промена величине/резолуције слике, 

издвајање дела слике. Креирање 

документа у програму за обраду текста. 

Форматирање текста, уметање слике и 

графике. Интернет претрага и приступ 

онлине ресурсима. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

- повезује својства природних 

материјала са применом - 

објасни технологије прераде и 

обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже - сече, 

спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета - 

правилно и безбедно користи 

алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега) - направи план 

израде једноставног производа 

и план управљања отпадом - 

самостално израђује 

једноставан модел 

Природни ресурси на Земљи: енергија и 

материјали. Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита животне средине). 

Врсте, својства и примена природних 

материјала. Технологија прераде и 

обраде дрвета. Технологија прераде и 

обраде коже. Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 

Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета - 

сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). Коришћење алата и 

прибора за ручну обраду и спајање 

наведених материјала - маказе, 

моделарска тестера, брусни папир, стега. 

КОНСТУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

- самостално проналази 

информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет 

сервисе - одабира материјале и 

алате за израду 

предмета/модела - мери и 

обележава предмет/модел - 

ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи папир 

и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке 

Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже коришћењем 

одговарајућих техника, поступака и 

алата. Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа. Тимски рад 

и подела задужења у тиму. 
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и алате - користи програм за 

обраду текста за креирање 

документа реализованог 

решења - самостално 

представља пројектну идеју, 

поступак израде и 

решење/производ - показује 

иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха - 

планира активности које доводе 

до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену 

трошкова - активно учествује у 

раду пара или мале групе у 

складу са улогом и показује 

поштовање према сарадницима 

- пружи помоћ у раду другим 

ученицима - процењује 

остварен 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство Математика Биологија Географија Ликовна култура 

 

 

 

3.1.13. Наставни програм физичког и здравственог васпитања 
 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ наставе и 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. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 

Дидактичко-

методичко 

обликовање  

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на 

јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих облика 

рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање 

исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и 

здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа недељно) и 

обавезне физичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски 

час недељно). Програм петог разреда базиран је на континуитету 

усвојених знања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса 
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основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према 

индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум у 

диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика 

или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, 

ванчасовној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати 

према полу. 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ  

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

− примени једноставнe 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 

кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

− упореди резултате тестирања 

са вредностима за свој узраст 

и сагледа сопствени 

моторички напредак 

 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности

  

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

− комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

− доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

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 г) 

 

Препоручени садржаји 
Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 
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Спортска 

гимнастика 

− одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

− користи елементе гимнастике 

у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

− процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав); 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

− користи елементе технике у 

игри 

− примењује основна правила 

рукомета у игри 

− учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и 

правила; 

- вођење лопте,  

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи индувидуалне 

одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре:  

- хватања котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- основни принципи 

колективне одбране. 

 

Плес и 

ритимика 

 

− изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

− игра народно коло 

Обавезни садржаји 
Покрети уз ритам и уз музичку 

пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 
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− изведе кретања у различитом 

ритму 

− изведе основне кораке плеса 

из народне традиције других 

клтура  

 

Народно коло „Моравац“  

Народно коло из краја у којем се 

школа налази 

Основни кораци друшвених 

плесова 

Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Сложенији скокови кроз вијачу 

Пливање 

− контролише и одржава  тело 

у води 

− преплива 25m слободном 

техником 

− скочи у воду на ноге 

− поштује правила понашања у 

и око водене средине 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

 

Препоручени садржаји 
Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализујe се 

кроз све 

наставне области 

и теме уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

− објасни својим речима сврху 

и значај вежбања 

− користи основну 

терминологију вежбања 

− поштује правила понашања у 

и на просторима за вежбање 

у школи и ван ње, као и на 

спортским манифестацијама 

− примени мере безбедности 

током вежбања 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 

− примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

− навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 

− користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

Циљ и сврха вежбања у 

физичком и здравственом 

васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета и 

Малог фудбала 

Понашање према осталим 

субјекатима 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 

Упознавање ученика са 

најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација) 

Писани и електорнски извори 

информација из области 

физчког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких 

способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама 
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рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са 

„ферплејом“ 

− примењује научено у 

физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама 

− препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

и спорту 

− направи план дневних 

активности 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

 
Здравствено 

васпитање 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

− разликује здравe и нездравe 

начине исхране 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника.  

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања  

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у случају 

повреде 

− чува животну средину током 

вежбања 

Физичка активност, вежбање и 

здравље 

Основни принципи вежбања и 

врсте физичке активности 

Одржавање личне опреме за 

вежбање и поштовање 

здравствено-хигијенских 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 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија 

Географија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Информатика 

Математика 

Српски језик 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ПЕТИ РАЗРЕД 
Редни  

број 
Предметне 

области 

Реализују се кроз све наставне области 

и теме уз практичан рад 

1. Физичке 

способности 

2. Физичка и 

здравствена 

култура 

 1.  Физичко 

вежбање и 

спорт 

2.  

Здравствено 

васпитање 

3. 

 

Моторичке 

вештине, 

спорт и 

спортске 

дисциплине 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Про-

вера 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1.Уводни и 

завршни час 1         1 
2   

2 

 

 

 

 

 

2. Атлетика 4 3      4 7  6 8 4 18 
3. Спортска 

гимнастика  2 2 4 3 5 2    
6 8 4 

18 

4. Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 4 4 2 2  7 2 1  

7 11 4 

22 

5. Плес и 

ритимика   2 2 2      
2 3 1 

6 
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Тестирање и 

мерење 3 
 

3 
  6 

6 

УКУПНО 8 9 8 8 7 5 9 6 8 4   23    30 19 72 
 

А1. Обавезне физичке активности ученика 
 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода 

физичког и здравственог васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда 

или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама 

ученика у трајању од 1,5 час недељно.  

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом 

васпитању. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају 

одговарајуће материјално-техничке и просторне услове, фонд од ½ школског часа односно 

22,5 минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге 

недеље имати још један час ових активности, или на други начин који предложи Стручно 

веће физичког и здавственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих 

ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде 

истовремено са два одељења. 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа 

односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, 

у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата.  

 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно 

уколико се школа определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, 

оријентиринг итд.). 

 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 
Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;  

- Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте,  

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,  

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 



219 
 

1. Атлетике;  

2. Гимнастике;  

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених пограмом школских такмичења. 

 

- Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана,  

3. игра уз примену правила 

- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе. 

 

 
3.1.14. План обавезних физичких активности  
 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Про-

вера 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1.Мали 

фудбал 3 2 2 4 4 3     
6 12 0 

18 

 

 

 

 

 

2. 

Кондиционо 

вежбање 
 2 2     3 3  

0 10 0 

10 

3. Бадминтон 3 2 2    2 3 3 3 4 14 0     18 
4. Рукомет    2 2  4    2 6 0      8 

               
               

        

УКУПНО 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 12 42 0 54 
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3.1.15. План обавезних изборних наставних предмета за пети разред 
 
 

Назив предмета  Верска настава  

Разред пети  

Годишњи број 

часова  

36 

 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  

По завршетку 

теме ученик ће:  

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ПРЕПОРУЧЕ

НИ 

САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ПРОГРАМА 

I – УВОД 1. 

Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, планом 

и програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  

Установити каква 

су знања стекли и 

какве ставове 

усвојили ученици 

у претходном 

школовању 

моћи да сагледа 

садржаје којима 

ће се бавити 

настава 

Православног 

катихизиса у 

току 5. разреда 

основне школе;  

моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

циклусу 

школовања. 

Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада  

Прелиминарна 

систематизациј

а 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да 

има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. На 

почетку сваке 

наставне теме 

ученике би 

требало упознати 
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са циљевима и 

исходима 

наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, 

као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

II - РЕЛИГИЈА 

И КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

2. Религија и 

култура старог 

света 3. Човек 

тражи Бога 

Упознати 

ученике са 

основним 

елементима 

религије и 

културе старог 

века.  Упознати 

ученике са 

паганским 

митовима и 

легендама о 

вечном животу.  

Припремити 

ученике за сусрет 

са Откровењем 

Истинитог Бога. 

моћи да именује 

неке 

политеистичке 

религије.  моћи 

да наведе неке 

од 

карактеристика 

политеистичких 

религија и 

културе старог 

века 

Религија и 

култура старог 

света  Човекова 

жеђ за Богом и 

вечним 

животом  

Митови и 

легенде 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

теоријска настава 

(35 часова)  

практична 

настава (1 час) 

Место 

реализације 

наставе  

Теоријска настава 

се реализује у 

учионици;  

Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

III - 

ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4. Божје 

Откровење 5. 

Свето Писмо 

(настанак, 

подела) 

Развити код 

ученика свест о 

Богу као 

личности која се 

открива човеку 

Упознати 

ученике са 

појмовима ветог 

Предања и Светог 

Писма Објаснити 

ученицимаузрок 

и начин настанка 

Библије 

моћи да уочи да 

се Бог откривао 

изабраним 

људима, за 

разлику од 

паганских 

божанстава;  

моћи да објасни 

да је рођење 

Христово 

догађај који дели 

историју на 

стару и нову еру;  

моћи да наведе 

неке од 

Божије 

Откровење  

Свето Писмо 

(настанак, 

подела) 
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библијских 

књига, њихове 

ауторе и 

оквирно време 

настанка  моћи 

да разликује 

Стари и Нови 

Завет  бити 

подстакнут да се 

односи према 

Библији као 

светој књизи; 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА 6. 

Стварање света 

7. Стварање 

човека 8. 

Прародитељски 

грех 9. Човек 

изван рајског 

врта 

Пружити 

ученицима знање 

да Бог из љубави 

ствара свет да би 

му дао вечно 

постојање;  

Оспособити 

ученике 

заазумевање 

посебности улоге 

човека у свету, 

као споне између 

Бога и света.  

Објаснити 

ученицима повест 

о првородном 

греху и његовим 

последицама;  

Указати 

ученицима на 

начин на који се 

Бог стара о свету 

и човеку од 

Адама до Ноја;  

Пробудити у 

ученицима осећај 

одговорности за 

свет који их 

окружује 

моћи да 

преприча 

библијску причу 

о постању и 

доживи је као 

дело љубави 

Божије  моћи да 

увиди да је Бог 

поред видљивог 

света створио и 

анђеле  моћи да 

преприча 

библијску 

приповест о 

стварању човека 

и уочи да је 

човек сличан 

Богу јер је 

слободан  бити 

подстакнут на 

развијање 

осећаја личне 

одговорности 

према природи;  

моћи да наведе 

неке од 

последица 

првородног 

греха по човека 

и читаву 

створену 

природу;  моћи 

да преприча 

неку од 

Шестоднев  

Стварање 

човека „по 

икони и 

подобију“  

Прародитељск

и грех  Човек 

изван рајског 

врта (Каин и 

Авељ, Ноје, 

Вавилонска 

кула) 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе  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 
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библијских 

прича до 

Аврама;  моћи да 

повеже причу о 

Нојевој барци 

са Црквом 

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. 

V - 

СТАРОЗАВЕТН

А ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 10. 

Аврам и Божји 

позив 11. Исак и 

његови синови 

12. Праведни 

Јосиф 13. 

Мојсије 14. 

Пасха 

Упознати 

ученике са 

старозаветним 

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. 

моћи да наведе 

неке од 

најважнијих 

старозаветних 

личности и 

догађаја  моћи 

да уочи везу 

старозаветних 

праотаца и 

патријараха са 

Христом  моћи 

да исприча да 

јеврејски народ 

прославља 

Пасху као 

успомену на 

излазак из 

Египта  моћи да 

извуче моралну 

поуку из 

библијских 

приповести  

моћи да 

препозна 

старозаветне 

личности и 

догађаје у 

православној 

иконографији. 

Аврам и 

Божији позив  

Исак и његови 

синови  

Праведни 

Јосиф, Мојсије 

Пасха 

У остваривању 

савремене 

наставе наставе 

наставник је 

извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу.  Настава 

је успешно 

реализована ако 

је ученик спреман 

да Цркву схвати 

као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом 

који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота. 



224 
 

VI - ЗАКОН 

БОЖЈИ 15. На 

гори Синају 16. 

Десет Божјх 

заповести 

17.Закон Божји 

као педагог за 

Христа 

Објаснити 

ученицима 

околности у 

којима је Бог дао 

Закон преко 

Мојсија;  

Пружити 

ученицима 

основно знање о 

томе да се кроз 

заповести Божје 

остварује 

заједница између 

Бога и људи; 

Пружити 

ученицима основ 

за разумевање да 

су Десет Божјих 

заповести водич 

и припрема за 

Христове 

заповести љубави 

моћи да 

преприча 

библијски опис 

давања Десет 

Божијих 

заповести 

Мојсију;  моћи 

да наведе и 

протумачи н 

основном нивоу 

Десет Божјих 

заповести;  моћи 

да разуме да је 

од однос према 

Заповестима 

зависила и 

припадност 

Божијем народу; 

бити подстакнут 

да примени 

вредности 

Декалога у свом 

свакодневном 

животу. 

Добијање 

Божијих 

заповести на 

гори Синају  

Садржај Десет 

Божјих 

заповести  

Смисао 

Декалога као 

припреме за 

Христа 

Евалуација 

наставе 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) 

наставник ће 

остварити на два 

начина:  

процењивањем 

реакције ученик 

или 

прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића;  

провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз:  

усмено 

испитивање;  

писмено 

испитивање; 

посматрање 

понашања 

ученика; 
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Назив предмета  Грађанско васпитање  

Циљ 

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих 

права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

Разред пети  

Годишњи број 

часова  

36 

 

 

ДИДАТКИЧКО

-МЕТОДИЧКО 

УПУТСТВО  

 

Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта 

образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно 

повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом 

школе. По врсти, исходи могу бити: 

а) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права); 

б) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других); 

в) вољни (нпр. учествује у извођењу акције); 

г) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школи и 

исказује позитиван став према томе јер ставови садрже сазнајну, емоционалну и 

вољну компоненту) 

Образовање за демократију није исто што и образовање о демократији. Зато овај 

програм тежиште не ставља на знања, већ на вештине применљиве у 

свакодневном животу у демократској заједници, на демократске ставове и 

вредности о универзалности права, једнакости, слободи и одговорности, 

социјалној осетљивости и припадности заједници, уз спремност да се активно 

делује за сопствену добит као и добит других. 

Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих 

интерактивних облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. Наставници су у прилици да бирају: радионице, 

симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције, покретање акција као и да сами осмисле неке друге 

активности. За ученике петог разреда неке од ових метода рада су новина те их 

треба постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори 

наставе. 

 

ТЕМА  

(наставне јединице)  

ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће:  

САДРЖАЈИ   

ЉУДСКА ПРАВА 

(ПРАВА ДЕТЕТА) 

- 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 

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 
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поштује их; - аргументује потребу 

посебне заштите права детета; - на 

примеру препозна уграђеност права 

деце у основним документима која 

уређују рад школе; - наводи примере 

и показатеље остварености и 

кршења дечијих права; - наводи 

чиниоце који утичу на остварење 

дечијих права; - поштује права и 

потребе ученика који су у инклузији 

у његовом одељењу/школи; - 

препозна ситуације кршења својих 

права и права других; - 

идентификује кршење људских 

права на примеру неког историјског 

догађаја; 

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. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО (ШКОЛА 

КАО ЗАЈЕДНИЦА) 

- поштује правила одељенске 

заједнице и правила на нивоу школе; 

- поступа у складу са моралним 

вредностима грађанског друштва; - 

искаже свој став о значају правила у 

функционисању заједнице; - понаша 

се у складу са правилима и 

дужностима у школи; - наводи 

начине демократског одлучивања; - 

препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце; - објасни улогу 

појединца и група у заштити дечијих 

права; - реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији кршења 

нечијих права и зна коме да се 

обрати за помоћ; 

Права и функционисање 

заједнице Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и 

школи. Гласање и консензус 

као демократски начини 

одлучивања. 

Одговорности и обавезе у 

заједници Одговорност 

деце. Одговорности 

одраслих (родитеља, 

наставника). 

Кршење и заштита права 

Шта могу и коме да се 

обратим у ситуацијама 

насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

- препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи; - 

прихвата друге ученике и уважава 

њихову различитост; - проналази 

примере моралних поступака у 

књижевним делима које чита, у 

медијима и у свакодневном животу; 

- наводи примере из свакодневног 

живота предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитимосновама; - проналази 

примере нетолеранције и 

дискриминације у књижевним 

делима која чита; - у медијима 

Наши идентитети Наше 

сличности и разлике (раса, 

пол, национална 

припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, 

политичка или друга 

уверења, имовно стање, 

култура, језик, старост и 

инвалидитет). Стереотипи и 

предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. 

Сукоби и насиље Сукоби и 

начини решавања сукоба. 
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проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, 

нетолеранције по различитим 

основама и критички их анализира; - 

препозна и објасни врсте насиља; - 

прави разлику између безбедног и 

небезбедног понашања на 

друштвеним мрежама; - заштити од 

дигиталног насиља; - анализира 

сукоб из различитих углова 

(препознаје потребе учесника 

сукоба) и налази конструктивна 

решења прихватљива за све стране у 

сукобу; - аргументује предности 

конструктивног начина решавања 

сукоба; 

Предности конструктивног 

решавања сукоба. Врсте 

насиља: физичко, активно и 

пасивно, емоционално, 

социјално, сексуално, 

дигитално. Реаговање на 

насиље. Начини заштите од 

насиља. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- препознаје примере грађанског 

активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе; - 

идентификује проблеме у својој 

школи; - прикупља податке о 

проблему користећи различите 

изворе и технике; - осмишљава 

акције, процењује њихову 

изводљивост и предвиђа могуће 

ефекте; - активно учествује у тиму, 

поштујући правила тимског рада (у 

групној дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на неугрожавајући 

начин); - учествује у доношењу 

одлука у тиму/групи поштујући 

договорене процедуре и правила; - 

учествује у извођењу акције; - 

процењује ефекте спроведене акције 

и идентификује пропусте и грешке; - 

презентује, образлаже и аргументује 

изабрану акцију и добијене 

резултате за унапређивање живота у 

школи. 

Планирање и извођење 

акција у школи у корист 

права детета Учешће 

ученика у школи. Избор 

проблема. Тражење решења 

проблема. Израда плана 

акције. Анализа могућих 

ефеката акције. Планирање 

и извођење акције. Завршна 

анализа акције и 

вредновање ефеката. Приказ 

и анализа групних радова. 

   

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА Српски језик и књижевност Матерњи језик 

Историја Ликовна култура Музичка култура Информатика и рачунарство 
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Назив предмета  Француски језик 

Циљ Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног 

језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

Разред Пети  

Годишњи број 

часова  
72  часова 

Дидаткичко-

методичо 

упутство  

Планирање наставе и учења 

Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају 

наставника да операционализује исходе на нивоу једне или више наставних 

јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, 

дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе 

треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко 

оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са 

високим степеном постигнућа. Уџбеник који ће се користити у настави 

француског је Klubados 1,француски језик за пети разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбеник 

(аутори AurelieCombriatiKatiaCoppola) „Klett“, 2018 

Остваривање наставе и учења 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и 

програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у 

стању да разуме и продукује.у том смислу уџбеник није једино наставно 

средство које се користи у настави.  

Праћење и оцењивање 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на 

почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни 

процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим 

инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, 

пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни 

тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода 

или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, 

године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење 

ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава 

наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се 

начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу 
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јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и 

учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају 

праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се 

обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и 

ефикасност наставе 

 

 

 

ТЕМЕ  

(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

ПОЗДРАВЉАЊЕ поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, 

вршњака, и слично) и иницирање 

упознавања; успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на разгледници, у 

имејлу, СМС-у) 

 

Salut! Tu vas bien? Bonjour, çava? Ça 

va, merci! Bonsoir! Bonnenuit! 

Bonjour, Monsieur. Aurevoir, 

Madame. A demain. A bientôt. Pitanje 

intonacijom. (Inter)kulturni sadržaji: 

formalno i neformalno pozdravljanje; 

ustaljena pravila učtivosti; lična imena 

i nadimci.  

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних информација о 

другима  

 

- представи себе и другог; - 

разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Иницирање упознавања, 

посредовање у упознавању и 

представљање других особа, 

присутних и одсутних, усмено и 

писано; слушање и читање кратких 

и једноставних текстова којим се 

неко представља; попуњавање 

формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, 

претплата на дечји часопис, 

налепница за пртљаг, чланска карта 

и слично). 

 

Je m’appelle Milica. Je suis serbe. 

J’habite à Kragujevac. Tu t’appelles 

comment? Comment allez-vous? Tu 
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habites où? J’ai onze ans. Et toi, tu as 

quel âge. C’est mon copain/ma soeur/ 

mon père. Il s’appelle Zoran. 

Nenaglašene lične zamenice u funkciji 

subjekta. Naglašene lične zamenice 

(moi, toi) Prisvojni pridevi (mon/ma, 

ton/ta, son/sa). Upitne reči (comment, 

quel/quelle). Osnovni brojevi 1-100. 

Prezent glagola avoir iêtre i glagola 

prve grupe. (Inter)kulturni sadržaji: 

formalno i neformalno predstavljanje, 

ime, ime i prezime, imenovanje 

srodstva, gradova, zemalja; zemlje 

francuskog govornog područja.  

 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога  

 

-разуме упутства и налоге и 

реагује на њих 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање налога и 

упутстава и реаговање на њих 

(комуникација у учионици - 

упутства и налози које размењују 

учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично). 

Qui est absent? Qui n’est pas là?  

Vous comprenez? C’est clair? Je ne 

comprends pas. Vous pouvez répéter, 

s’il vous plait? Ecoutez! Répondez! 

Lisez! Regardez! Dessinez! Vous allez 

écouter un dialogue. Ouvrez/fermez 

vos livres. Levez la main. Prenez vos 

cahiers. Dépêchez-vous! Très bien! 

C’est parfait! Vous avez fini? J’ai fini. 

J’ai fait mon devoir. Pardon, Madame, 

je suis en retard. Imperativ frekventnih 

glagola. Blisko buduće vreme (u 

ustaljenim izrazima vezanim za 

aktivnosti u učionici). Složeni perfekt 

(u ustaljenim izrazima vezanim za 

aktivnosti u učionici). (Inter)kulturni 

sadržaji: poštovanje osnovnih normi 

učtivosti, pesme.  

 

Исказивање правила 

понашања  

 

- разуме једноставна и 

пажљиво исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и реагује 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставних 
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на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично) и 

без ње; 

исказа у вези са правилима 

понашања. 

Садржаји 

Silence. Ilestinterditdefairedubruit. 

Entrée libre. Ne pas nourrir les 

animaux.  

Imenice. Negacijane pas + infinitiv 

(receptivno). Unipersonalne 

konstrukcije (il est...).  

 (Интер)културни садржаји: 

понашање на јавним местима, 

значење симбола. 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности  

 

- разуме позив и реагује на 

њега; - упути позив на 

заједничку активност; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких 

једноставних позива на заједничку 

активност и реаговање на њих, 

усмено или писано (позив на 

рођендан, журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, усмено или 

писано, користећи најједноставније 

изразе молби, захвалности, 

извињења 

On va au cinéma? Viens chez moi 

après l’école. Tu veux jouer avec moi? 

Oui, super! Désolé, je ne peux pas. Je 

t’invite à mon anniversaire. Lična 

zamenica on. Sadašnje vreme 

nepravilnih glagola (aller, venir, 

pouvoir). Zapovedni način. Pitanje 

intonacijom. Negacija (ne/n’... pas). 

(Inter)kulturni sadržaji: prikladno 

prihvatanje i odbijanje poziva, 

rođendan i proslava rođendana, igre.  

 

Исказивање молбе, 

захтева и захвалности  

 

разуме кратке и једноставне 

молбе и захтеве и реагује на 

њих; - упути кратке и 

једноставне молбе и захтеве; - 

искаже и прихвати захвалност 

на једноставан начин; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставних 

исказа којима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; давање 

једноставног, усменог и писаног 

одговора на исказану молбу или 

захтев; изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и писаном 
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облику. 

Est-cequejepeuxsortir? Tu pourrais me 

prêter ton portable, s’il te plait? Tu me 

donnes ton numéro de téléphone?  

Voilà. Merci! Je t’en prie. Cher Pierre, 

peux-tu me rendre mon livre de 

français demain? Pitanjesaest-ce que. 

Inverzija (u ustaljenim izrazima). 

Kondicionalučtivosti (tu porrais...). 

(Inter)kulturni sadržaji: pravila 

učtive komunikacije.  

 

ЧЕСТИТАЊЕ - разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих; - 

упути једноставне честитке 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких и 

једноставних устаљених израза 

којима се честита празник, рођендан 

или неки други значајан догађај; 

реаговање на упућену честитку у 

усменом и писаном облику; 

упућивање кратких пригодних 

честитки у усменом и писаном 

облику. 

 
Bon anniversaire! Bonne année! Bonne fête! 

Joyeux Noël! Bravo, très bien! Merci, à toi/à vous 

aussi! Pridevi (bon, bonne). Uzvičnerečenice. 

Predlozi (à). (Inter)kulturni sadržaji: 

najznačajniji praznici i način obeležavanja/proslave.  

 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

- разуме једноставан опис 

живих бића, предмета, места 

и појава; - опише жива бића, 

предмете и места и појаве 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

једноставних описа живих бића, 

предмета, места и појава у којима се 

појављују информације о спољном 

изгледу, појавним облицима, 

димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких 

усмених и писаних описа живих 

бића, предмета, места и појава. 

 

Ma meilleure amie s’appelle Ivana: 

Elle est petite et blonde. Elle aime le 

sport. Le chien de mon voisin est 

grand et noir. Mon école est grande. 

Ma classe est claire. Bruxelles est la 
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capitale de la Belgique. C’est une belle 

ville. Opisni pridevi. Rod prideva 

(petit/petite, grand/grande, 

blond/blonde; beau/bel/belle). 

Konstrukcija za izražavanje pripadanja 

(de + imenica). Prisvojni pridevi 

(mon/ma, ton/ta). Prezentativi (c’est/ce 

sont…). (Inter)kulturni sadržaji: 

kultura stanovanja, odnos prema živoj 

i neživoj prirodi.  

 

Описивање уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

разуме једноставне исказе о 

уобичајеним и тренутним 

активностима и 

способностима и реагује на 

њих; - опише и планира 

уобичајене и тренутне 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима; - опише шта 

уме/не уме да (у)ради; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа у вези са 

уобичајеним и тренутним 

активностима, плановима и 

спсосбностима у породичној и 

школској средини; састављање 

порука и спискова у вези са 

уобичајеним и тренутним 

активностима, плановима и 

способностима 

Sadržaji  
Je vais à l’école à huit heures. Il rentre 

de l’école à quatre heures. Je déjeune 

avec mes grands-parents le dimanche. 

Après l’école il joue au basket. Je sors 

toujours avec mes amis. A quelle 

heure commence le film? Le mercredi 

je vais à la piscine. Određeni član (le, 

la, l’ les).  

Sadašnje vreme frekventnih pravilnih 

glagola (rentrer, déjeuner, jouer, 

commencer) i nepravilnih glagola 

(aller, sortir). Prezent glagola être. 

Predlozi (à, de, avec). Prilozi za vreme 

(toujours, souvent). (Inter)kulturni 

sadržaji: radno vreme, razonoda, 

život porodice.  

 

Исказивање потреба и 

осећаја 

 

- разуме свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; - 

изрази основне потребе, осете 

и осећања кратким и 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима осећањима; 

саопштавање потреба и осета и 

предлагање решења у вези с њима; 
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једноставним језичким 

средствима; 

усмено и писано исказивање својих 

осећања и (емпатично) реаговање на 

туђа. 

Je voudrais du jus d’orange. 

J’aifaim/soif/sommeil/chaud/froid. 

Brrrr!!! Non, merci, je n’ai pas faim. 

Je suis contente. J’ai peur. Il est 

malade. Pourquoi est-il triste? 

Kondicional učtivosti (je voudrais) 

Negacija (ne/n’... pas). Prezent glagola 

avoir. (Inter)kulturni sadržaji: 

mimika i gestikulacija; upotreba 

emotikona.  

 

Исказивање просторних 

односа и величина 

- разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих; - тражи и 

пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у 

простору; - опише непосредни 

простор у којем се креће; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова 

у којима се на једноставан начин 

описују просторни односи и 

оријентација у простору; усмено и 

писано тражење и давање 

информација о 

сналажењу/оријентацији у 

простору; усмено и писано 

описивање просторних односа у 

приватном и јавном простору (соба, 

стан, кућа, учионица, школа, музеј, 

биоскоп). 

Il y a un petit chat dans la rue. Il est 

sous la voiture. Je vais le mettre sur la 

fenêtre. La chaise est devant/derrière 

la table. Ma rue est longue. Cette place 

est grande. La pharmacie est à côté, 

première rue à gauche. Neodređeni 

član (un, une, des). Predlozi (dans, 

sous, sur, devant, derrière). Prilozi za 

mesto (ici, là, à côté). (Inter)kulturni 

sadržaji: javni prostor, kultura 

stanovanja.  

 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену и реагује на њих; - 

тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких 

текстова који се односе на тачно 

време, дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на 
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хронолошком/метеоролошком 

времену; 

аутобуској/железничког станици, 

аеродрому; биоскопски програм, 

договор за неку активност) или на 

метеоролошко време (тренутне или 

уобичајене временске прилике); 

усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања 

неке активности или 

метеоролошким приликама 

Quelle heure est-il? Il est six heures. 

Hier, je suis allée à la bibliothèque. 

Demain, je vais aller au cirque. Quel 

temps fait-il chez toi?  

Il pleut. Il fait beau. Il neige. 

Unipersonalni glagoli i konstrukcije 

(ilest…, ilfait…). Brojevi 1−20. 

Prezent nepravilnih glagola (être, aller, 

faire). Složeni perfekt frekventnih 

glagola. Blisko buduće vreme 

frekventnih glagola. Parcijalno pitanje 

sa upitnim rečima (quel/quelle). 

(Inter)kulturni sadržaji: klima, 

razgovor o vremenu, geografske 

destinacije.  

 

Изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

- разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагује на њих; - тражи и да 

једноставне исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова 

с једноставним исказима за 

изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено и писано, 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

C’est à moi. Cen’est pas mon cartable. 

c’est le livre de Sophie. C’est ta robe? 

A qui est ce stylo? J’ai deux frères. Je 

n’ai pas de soeur. Konstrukcija za 

iskazivanje pripadanja (à moi, à toi, à 

qui). Prisvojni pridevi (mon/ma, ton/ta, 

son/sa). Negacija (ne/n’... pas). 

(Inter)kulturni sadržaji: porodica i 

prijatelji, odnos prema životinjama, 

kućni ljubimci  
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Изражавање 

допадања/недопадања 

разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагања и реагује 

на њих; - тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова 

с једноставним исказима за 

изражавање допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено и писано 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања 

D’accord. Je suis d’accord. Je ne suis 

pas d’accord. Vous êtes d’accord? 

J’aime le chocolat/la musique/les 

voyages. J’aime dessiner/chanter/lire. 

Je n’aimepas ce sport. Ma matière 

préférée est le sport. Imenice. 

Određeni član (le, la, l’, les). Prezent 

frekventnih glagola. Konstrukcija sa 

infinitivom (j’aime dessiner). Negacija 

(ne/n’... pas). (Inter)kulturni sadržaji: 

umetnost (književnost za mlade, strip, film, 

muzika...), hrana, sport  

 

Изражавање количине и 

бројева 

- разуме једноставне изразе 

који се односе на количину 

(број особа, животиња и 

предмета количина приликом 

куповине и сл.) и реагује на 

њих; - тражи и пружи основне 

информације у вези са 

количинама и бројевима; - 

изрази присуство и одсуство 

некога или нечега; 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставних 

исказа које садрже информације у 

вези са количином и бројевима 

(новчани износ, узраст, време, број 

телефона и слично); усмено и 

писано коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 100. 

Dans ma classe il y a 25 élèves. Je 

voudrais un kilo de pommes, s’il vous 

plait. Combien coûte cette trousse? Il y 

a beaucoup de chats dans ce jardin. 

Osnovni brojevi 1-100. Prilozi 

(beaucoup, peu, moins, plus). 

Vremenska odrednica ilya. Upitne reči 

(combien).  

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ          ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       
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Назив предмета РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ ЦИЉ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија 

учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицимаи културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред пети разред 

Годишњи број 

часова 
72 

Дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

другог циклуса основне школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у 

складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету. 1) Лични 

идентитет 2)Породица и уже друштвено 

окружење(пријатељи,комшије,наставници итд)   3) Географске особености 4) 

Становање — форме,навикеforme,  5) Живи свет — природа,љубимци,очување 

животне средине,еколошка свест 6) Историја,временско искуство и доживљај 

времена(прошлпост - садашњост - будућност) 7) Школа,школски 

1.  

Le club de 

ma classe 

 

    

8 

  

6 
   

       

        6        8        14 

2.  

   

Le club des 

artistes  

  

2 

   

8 
   3 

      

        6        7        13 

3.  
Le club des 

lecteurs    
   6 

  

5      
        5        6        11 

4.  

 

Le club des 

athlètes     

  

2 

   

4 
  5 

   

 

        5 

   

       6 

 

       11 

5.  
Le club des 

citadins       
  3 

   

8 

  

2  

        5        8        13 

6.  

Le club des 

photographes 
       

    
   

6 

   

4 

 

        4 

 

       6 

 

       10 

Укупно  
    

8 

   

8 

   

8 

    

9 

  

7 

   

4 

   

8 

   

8 

   

8 

   

4 

    

       31 

   

       41 

   

       72 
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живот,школски систем,образовање и васпитање, 8) Професионални живот 

(изабрана- будућа струка), планови везани за будуће занимање 9) Млади-деца 

и омладина 10) Животни циклуси 11) Здравље,хигијена,превентива болести 

,лечење 12) Емоције,љубав,партнерски и други међуљудски односи13) 

Транспорт и превозна средства 14) Клима и временске прилике 15)Наука и 

истраживања  16) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; 

савремена музика) 17) Духовни живот; норме и вредности  (етички и верски 

принципи); ставови,стереотипи,предрасуде,толеранција и емпатија; брига о 

другоме 18) Обичаји и традиција,фолклор,прославе (рођендани,празници) 19) 

Слободно време — забава,разонода,хобији 20) Исхрана и гастрономске 

навике21) Путовања 22) Мода и облачење 23) Спорт 24) Вербална и 

невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 25) 

Медији,масмедији,интернети друштвене мреже 26) Живот у 

иностранству,контакти са странцима,ксенофобија. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊАPLANIRANJE NASTAVE I UČENJA 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставеи учења. Улога наставника је да 

контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у 

виду састав одељења и карактеристике ученика,уџбенике и другае наставне 

материјале,техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, као и ресурсе и могућности локалне сре4дине у којој се школа 

налази.Полазећи од датих исхода,садржаја и препоручених језичких 

активности у комуникативним ситуацијама наставниккреира свој 

годишњи(глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне 

планове.Исходо дефинисани по областима,тј.комуникативним функцијама, 

усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или више 

наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од 

њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме 

часа,дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да 

исходе треба класификовати од оних које би сви ученици требало да 

достигну,преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број 

ученикаса високим степеном постигнућа. При планирању,требатакође,имати у 

виду да се исходи разликују,да се неки могу лакше и брже остварити,док је за 

већину исхода потребно више времена,различитих активности и начина 

рада.У фдази планирања наставе и учења веома је важно имати у видуда је 

уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се 

садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним 

исходима.С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања,наставник 

треба да упути ученике на друге изворе информисањаи стицања знања и 

вештина. II.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Комуникативна настава 

језик сматра средством комуникације.Стога је и програм усмерен ка исходима 

који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне 

функције као области,преко активности које у настави оспособњавају ученика 

да комуницира и користи језик у свакодневном животу,у приватном,јавном или 
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образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива 

се нна настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови:-

циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике,у пријатној и опуштеној атмосфери;-говор наставника 

прилагођен је узрастуи знањима ученика;-наставник мора бити сигуран да је 

схваћено значење поруке укључујући њене културолошке,васпитне и 

социјализирајуће елементе;битно је значење језичке поруке;-знања ученика 

мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 

изворни говорник;-са циљем да унапреди квалитет  и обим језичког 

материјала, настава се заснива и на социјалној интееракцији;рад у учионици и 

ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, 

потрегом за информацијама из различитих извора(интернет,дечији 

часописи,проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним 

контекстом,поступком и циљем:-наставник упућује ученике у законитости 

усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа;-сви граматички 

садржаји уводе  се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења,осим,уколико ученици на њима инсистирају, а њихово познавање 

се вреднује и оцењује на основу потребе у одговарајућем 

комуникативноммконтексту. Комуникативно-интерактивни приступ у настави 

странмих језика укључује и  следеће категорије:-усвајање језичког садржаја 

кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину   ; - поимање 

наставног програма као динамичне,заједнички припремљене и прилагођене 

листе задатака и активности;- наставник треба да омогући приступ и 

прихватање нових идеја;ученици се осматрају као 

одговорни,креативни,активни учесници у друштвеном чину;-уџбеници 

представљају  извор активности и морају бити праћени употребом додатних 

аутентичних материјала;-учионица је простор који је могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана у дан;-ррад на пројекту као задатку који остварује 

корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад;-за увођење новог лексичког материјала користе се познате 

граматичке структуре и обрнуто. Технике/активности Током часа се 

препоручује динамично смењивање техника/активности које  не би требало да 

трају дуже од 15 минута. Слушање и реаговање на команде наставнике на 

страном језику или са аудио записа(слушај,пиши,повежи,одреди али и 

активности у вези са радом у учионици:цртај,сеци,боји,отвори/затвори 

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

улогама,симулације итд.); - Мануелне активности(израда 

паноа,презентација,зидних новина,постера и сл.) Вежбе слушања (према 

упутствима наставника или са аудио-заоиса повезати појмове,додати делове 

слике,допунити информације,селектовати тачне и нетачне исказе,утврдити 

хронологију и сл.) Игре примерене узрасту. Класирање и упоеђивање (по 

количини,облику,боји,годишњим добима,волим/не волим,компарације) 

Решавање “текућих проблема”,тј.договори и мини-

пројекти.”Превођење”исказа у гест и геста у исказ. Повезивање звучног 
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материјала са илустрацијом и текстом,повезивање наслова са текстом или 

,пак,именовање наслова. Заједничко прављење илустрованих и писаних 

материјала(планирање различитих активности,извештај/дневник са 

путовања,рекламни плакат,програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика:-уочавање дистинктивних обележја која указују на 

граматичке специфичности(род,број,глаголско време,лице...);-препознавање 

везеизмеђу група слова и гласова;-одговарање на једноставна питања у вези са 

текстом,тачно/нетачно,вишеструки избор;-извршавање прочитаних упутстава 

и наредби. Писмено изражавање:-повезивање гласова и групе слова;-

замењивање речи цртежом или сликом;-проналажење недостајуће речи 

(употпуњавање низа,проналажење “уљеза”,осмосмерке,укрштене речи , и 

слично);-повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;-

попуњавање формулара(пријава за курс,налепнице нпр.за пртљаг);-писање 

честитки и разгледница;-писање краћих текстова. Увођење дечије 

књижевности и транспоновање у друге медије:игру,песму,драмски 

израз,ликовни израз. Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске 

године. СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕВ 

ЈЕЗИЧКИХБ ВЕШТИНА  С обзиром на то да се исходи операционализују 

преко језичких вештина,важно је да се оне у настави страних језика 

пеерманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну 

језичјке компетенције које су у складу  са задатим циљем.Стога је важно 

развијати  стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и 

имплицитног значења усменог текста;поред способности да разазнаје 

фонолошке и лексичкејединице и смисаоне целине на језику који учи,да би 

успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће 

компетенције:-дискурзивну(о врстама и карактеристикама текстова и канала 

преношења порука),референцијалну(о темама  о којима је реч) и -

социокултурну(у вези са комуникативним ситуацијама,различитим начинима 

формулисања одређених говорних функција и др.) . Тежина задатака у вези са 

разумевањем говора зависи од више чибнилаца:-од личних особина и 

способности оног који слуша , укључујући и његов капацитет когнитивне 

обраде,-од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,-

од особинаонога ко говори,- од намера с којима говори,-од контекста и 

околности-повољних и неповољних-у којима се слушање и разумевање 

остварују,од карактеристика и врсте текста који се слуша,итд. Прогресија (од 

лакшег ка тежем,од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у 

оквиру програма предвиђена је, стога,на више равни.Посебно су релевантне 

следеће:-присуство/одсуство визуелних елемената(на пример,лакшим за 

разумевање сматрају се усмени текстови који су праћени визуелним 

елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски 

уписују у дуготрајну меморију,остављајући пажњи могућност да сеусредсреди 

на руге појединости);-дужина усменог текста;-брзинаговора;-јасност изговора 

и евентуална одступања од стандардног говора;-познавање теме;-

могућност/немогућност поновног слушања и друго.Читање или разумевање 

писаног текста спада у тзв.визуелне рецептивне језичке вештине.Том 
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приликом читалац прима и обрађује тј.декодира писани текст једног или више 

аутора и проналази његово значење.Током читања неопхпдно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања,а то су карактеристике 

читалаца,њихови интереси и мотивација као и намере,карактеристике текста 

који се чита. На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања:-

читање ради усмеравања;читање ради информисаности;читање ради праћења 

упутстава;читање ради задовољства. Током читања разликујемо и ниво 

степена разумевања,тако да читамо да бисмо разумели:-глобалну 

информацију;-посебну информацију,-потпуну информацију;-скривено значење 

одређене поруке-Писање Писана продукција подразумева способност ученика 

да у писаном облику опише догађаје,осећања и реакције,пренесе поруке и 

изрази ставове , као и да резимира садржај различитих порука(из 

медија,књижевних и уметничких текстова итд), води белешке,сачини 

презентације и слично.Тржина задатака у вези са писаном продукцијом зависи 

од следећих чинилаца:познавање лексике и нивоа комуникативне 

компетенције,капацитета когнитивне обраде,мотивације способности 

преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. Прогресија 

означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од 

лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем.Сваки вишијезички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената,уз 

надоградњу која садржи сложеније језичке структуре,лексику и 

комуникативне способности.За ову језичку активност у оквиру програма 

предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће:-теме 

(ученикова свакодневица и окружење,лично интересовање,актуелни догађаји и 

разни аспекти из друштвено-културног контекста,као итеме у вези са 

различитим наставним предметима );-текстуалне врсте и дужина 

текста(формални и неформални текстови,резимирање,личне белешке);лексика 

и комуникативне функције(способност ученика да оствари различите 

фукционалне апекте као што су  описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима,да изрази претпоставке,сумњу,захвалност и слично у 

приватном и јавном и образовном домену);  - степен самосталности ученика 

(од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање 

конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). Говор Говор као 

продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да 

ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, 

обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у 

функцији интеракције, када се размењују информације између два или више 

саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током 

дијалога. Активности монолошке говорне продукције су: - јавно обраћање 

(саопштења, давање упутстава и информација); - излагање пред публиком 

(предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким 

догађајима и сл.) - Ове активности се могу реализовати на различите начине и 

то: - читањем писаног текста пред публиком; - спонтаним излагањем или 

излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. - 

реализацијом увежбане улоге или певањем. Интеракција подразумева сталну 

примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и 
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когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, 

усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији 

што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати 

кроз низ активности, на пример: - размену информација, - спонтану 

конверзацију, - неформалну или формалну дискусију, дебату, - интервју или 

преговарање, заједничко планирање и сарадњу. Социокултурна компетенција и 

медијација Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп 

теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких 

активности у два основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену 

свих других језичких активности (разумевање говора, говор и интеракција, 

писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома сложене 

категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса 

учења. Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, 

као и о сличностима и разликама између културних и комуникативних модела 

сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 

у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања 

основних комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни 

функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих 

домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена 

знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 

комуникативним активностима на циљном језику. Посебан аспект 

социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која 

подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање 

сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се 

ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање 

толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се 

у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 

интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура 

и развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у 

сопствени културни модел понашања и веровања. Медијација представља 

активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ 

функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно 

споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 

и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као 

посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 

усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном 

наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 

помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) 

и способност изналажења структуралних и језичких еквивалената између 

језика са кога се преводи и језика на који се преводи. Упутство за тумачење 

граматичких садржаја Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и 

других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања 

страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких 
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појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких 

појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене 

граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта 

(функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери 

треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 

свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом 

основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се 

граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних 

активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим 

нивоима учења страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима 

и исходима наставе страних језика. Граматичке категорије су разврстане у 

складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички 

ниво који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним 

циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. 

Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних 

језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената 

надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да 

издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 

постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. Главни циљ 

наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим 

у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају 

рецептивно, док се друге усвајају продуктивно . 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само 

постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 

перманентно унапређивао наставни процес. Процес праћења остварености 

исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године 

како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и 

вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује 

формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања 

током године прате постигнућа ученика различитим инструментима 

(дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци 

и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови 

језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на 

крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 

образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких 

постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику 

да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања 

и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које 

се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и 

оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, 

а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву 
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слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди 

напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем 

код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су 

разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, 

јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 

слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван 

њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и 

вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама 

активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на 

који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса 

вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у 

наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на 

релацији ученик - наставник, као и ученик - ученик. 

 

 

 

 

ТЕМЕ  

(Комуникативне 

фунцкије) 

ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  

ПОЗДРАВЉАЊЕ - поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, 

вршњака, и слично) и иницирање 

упознавања; успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на разгледници, у 

 

Садржаји  

 

Привет, Ира! Здравствуй, Витя 

Здравствуйте, Анна Ивановна! 

Добрый день, Виктор Павлович! 

Доброе утро! Добрый вечер! До 

завтра! До свидания! Как дела? 

Хорошо, спасибо. Нормально. Так 

себе. Ничего. Пока! Пока-пока! 

(Интер)културни 

садржаји:формално и неформално 

поздрављање; устаљена правила 

учтивости; лична имена и имена по 
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оцу (патроними), надимци. 

 

  

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних информација о 

другима  

 

- представи себе и другог; - 

разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Иницирање упознавања, 

посредовање у упознавању и 

представљање других особа, 

присутних и одсутних, усмено и 

писано; слушање и читање кратких 

и једноставних текстова којим се 

неко представља; попуњавање 

формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, 

претплата на дечји часопис, 

налепница за пртљаг, чланска карта 

и слично). 

  

Садржаји  

 

Как тебя зовут? Меня зовут Ирина. 

Я Ирина. Кто это? Это Марина? Я 

Ирина, привет! Его зовут Виктор. 

Сколько ему лет? Ему 12 лет. Её 

зовут Анна. Очень приятно. Мне 

тоже. Это мой друг. Это моя 

подруга Лена, одноклассница. А это 

Зина. Она соседка. Это Анна 

Ивановна Иванова, учительница. 

Это мой двоюродный брат. Он из 

Белграда. Он из Сербии. Наташа из 

Москвы. Личне заменице: я, ты, 

он/она, они (номинатив, генитив и 

датив), Упитне заменице и прилози: 

кто, как, сколько. Показни прилог: 

это, Генитив именица с предлогом 

из.  

(Интер)културни садржаји: 

формално и неформално 

представљање; имена; имена по 

оцу, презимена и надимци; 

именовање сродства; именовање 

градова, земаља.  

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога  

разуме упутства и налоге и 

реагује на њих;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање налога и 
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 упутстава и реаговање на њих 

(комуникација у учионици - 

упутства и налози које размењују 

учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично).  

 

Садржаји  

 

Кто дежурный? Кого нет на уроке? 

Кто отсутствует? Открой(те) 

учебник/рабочую тетрадь/тетрадь. 

Слушай(те) и повторяй(те)! Не 

кричите! Тихо! Выйди(те) к доске! 

Сотри(те) с доски! Открой(те) 

окно/дверь. Прослушай(те) песню! 

Прочитай(те) текст. Мы читали 

текст? Встань(те)! Садись! 

Садитесь! Мы на прошлом уроке 

прослушали песню?  

Заповедни начин фреквентних 

глагола (слушать/прослушать, 

читать/прочитать, писать/написать, 

повторять/повторить, встать, 

сесть...), Прошло време 

фреквентних глагола. Интонација 

упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: 

поштовање основних норми 

учтивости, песме.  

Исказивање правила 

понашања  

 

- разуме једноставна и 

пажљиво исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и реагује 

на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично) и 

без ње;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање једноставних 

исказа у вези са правилима 

понашања. 

  

Садржаји  

 

Извините, можно сесть? Садитесь. 

Не шумите! Можно войти? Да, 

конечно. Нет. Можно взять твою 

ручку? Да, конечно. Нет, к 

сожалению. Она мне нужна. 

Извините за опоздание. Заповедни 

начин фреквентних глагола. 

Предикатив можно. Интонација 

упитних исказа без упитне речи. 
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(Интер)културни садржаји: 

понашање на јавним местима, 

значење симбола.  

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности  

 

- разуме позив и реагује на 

њега; - упути позив на 

заједничку активност;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање кратких 

једноставних позива на заједничку 

активност и реаговање на њих, 

усмено или писано (позив на 

рођендан, журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, усмено или 

писано, користећи најједноставније 

изразе молби, захвалности, 

извињења.  

 

Садржаји  

 

Давай играть в футбол/баскетбол! 

Поиграем вместе? Приглашаю тебя 

ко мне на день рождения/вечеринку. 

Приходи ко мне на вечеринку! Ты 

сможешь прийти ко мне на день 

рождения завтра в семь? Вечеринка 

у меня дома/в кафе. Спасибо за 

приглашение, я обязательно приду. 

К сожалению, я не смогу прийти. 

Извини, но я не смогу прийти. 

Вечеринка/день рождения, к 

сожалению, без меня.  

Садашње време фреквентних 

глагола. Прва и друга конјугација. 

Заповедни начин фреквентних 

глагола. Акузатив и локатив 

именица с предлозима в/на. Датив 

именица с предлогом к. Интонација 

упитних исказа без упитне речи.  

(Интер)културни садржаји: 

прикладно прихватање и одбијање 

позива, рођендани, прослава 

рођендана, игре.  

Исказивање молбе, 

захтева и захвалности  

 

- разуме кратке и једноставне 

молбе и захтеве и реагује на 

њих; - упути кратке и 

једноставне молбе и захтеве; - 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање једноставних 

исказа којима се тражи помоћ, 
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искаже и прихвати захвалност 

на једноставан начин;  

 

услуга или обавештење; давање 

једноставног, усменог и писаног 

одговора на исказану молбу или 

захтев; изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и писаном 

облику.  

 

Садржаји 

  

Дай мне, пожалуйста, ручку. 

Можно? Конечно, пожалуйста, вот 

она. Спасибо! Не за что. Ничего. 

Нет, к сожалению, ручка мне 

нужна. Извини(те), можно вопрос? 

Заповедни начин фреквентних 

глагола. Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без 

упитне речи. (Интер)културни 

садржаји: правила учтиве 

комуникације.  

ЧЕСТИТАЊЕ разуме једноставно исказане 

честите и одговара на њих 

упути једноставне честитке 

Језичке сактивности у ситуацијама  

Слушање и читање кратких и 

једноставних устаљених израза 

којима се честита празник, рођендан 

или неки други значајан догађај; 

реаговање на упућену честитку у 

усменом и писаном облику; 

упућивање кратких пригодних 

честитки у усменом и писаном 

облику.  

 

Садржаји  

 

С днём рождения! Поздравляю тебя 

с днём рождения! С Новым годом! 

С Рoждеством! С Днём защитника 

Отечества! С Восьмым марта! 

Счастливо! Желаю тебе/вам всего 

хорошего: здоровья, счастья, 

успеха. Тебе/вам тоже всего 

хорошего. Поздравляю с успехом! С 

приездом! Добро пожаловать! 

Садашње време фреквентних 

глагола. Инструментал именица с 

предлогом с. (Интер)културни 

садржаји: најзначајнији празници и 
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начин обележавања/прославе.  

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава  

 

- разуме једноставан опис 

живих бића, предмета, места 

и појава; - опише жива бића, 

предмете и места и појаве 

једноставним језичким 

средствима;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање краћих 

једноставних описа живих бића, 

предмета, места и појава у којима се 

појављују информације о спољном 

изгледу, појавним облицима, 

димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких 

усмених и писаних описа живих 

бића, предмета, места и појава.  

 

Садржаји  

 

Она высокая и стройная. У неё 

голубые глаза и длинные светлые 

волосы. Какие у тебя глаза? Какого 

цвета у тебя футболка? Она в 

красной рубашке. У меня есть 

кошка. Её зовут Мурка. Она 

маленькая, белая. На столе ручка. 

Она зелёная. У неё большой дом. 

Он красивый. На картинке - 

Москва, столица России. Это мой 

дом. Он большой и красивый.  

Придеви. Род, број и слагање с 

именицама. Конструкције за 

изражавање посесивности: у+ ген. 

личних заменица и именица (у 

меня, у тебя, у неё, у него у нас, у 

вас, у них; у Ивана, у Ирины). 

Присвојне заменице: мой, твой, 

наш, ваш, их.  

(Интер)културни садржаји: култура 

становања, однос према живој и 

неживој природи.  

идти/ходить, ехать/ездить, 

лететь/летать. Садашње време 

фреквентних глагола. Прилози за 

време: утром, днём, вечером. 

(Интер)културни садржаји: радно 

време, разонода, живот породице.  

 

Исказивање потреба, - разуме свакодневне исказе у Језичке активности у 
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осета и осећања  

 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; - 

изрази основне потребе, осете 

и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима;  

 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима осећањима; 

саопштавање потреба и осета и 

предлагање решења у вези с њима; 

усмено и писано исказивање својих 

осећања и (емпатично) реаговање на 

туђа. 

  

Садржаји 

  

Мне хочется есть. Брату хочется 

пить. Мне холодно. Тебе сделать 

бутерброд? Налить сестре воды? У 

меня болит зуб. Хочешь кушать? 

Нет, спасибо, не хочу. Безличне 

реченице. Глагол хотеть. Датив 

личних заменица и именица. 

Интонација упитних исказа без 

упитне речи. 

 (Интер)културни садржаји: мимика 

и гестикулација; употреба 

емотикона.  

Исказивање просторних 

односа и величина  

 

- разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих; - тражи и 

пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у 

простору; - опише непосредни 

простор у којем се креће;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање краћих текстова 

у којима се на једноставан начин 

описују просторни односи и 

оријентација у простору; усмено и 

писано тражење и давање 

информација о 

сналажењу/оријентацији у 

простору; усмено и писано 

описивање просторних односа у 

приватном и јавном простору (соба, 

стан, кућа, учионица, школа, музеј, 

биоскоп).  

 

Садржаји  

 

Где окно? На стене. Где рюкзак? 

Под столом. Где картина? Над 

доской. Скажите, пожалуйста, как 

дойти до Большого театра? Театр 

недалеко. Идите сначала прямо, а 

потом налево. Слева театр.  
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Генитив, инструментал и локатив с 

предлозима. Прилози за правац и 

место: прямо, налево, направо, 

слева, справа, недалеко, напротив. 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор, култура становања.  

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког)  

 

- разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену и реагује на њих; - 

тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање кратких 

текстова који се односе на тачно 

време, дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на 

аутобуској/железничког станици, 

аеродрому; биоскопски програм, 

договор за неку активност) или на 

метеоролошко време (тренутне или 

уобичајене временске прилике); 

усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања 

неке активности или 

метеоролошким приликама.  

Садржаји  

 

Который час? Пять часов. Когда ты 

встаёшь? Я встаю в восемь часов. 

Во сколько начинается первый 

урок? Первый урок начинается в 

девять. Какая погода сегодня? Идёт 

дождь. Какое сегодня число? 

Второе мая. Какая погода на улице? 

Холодно? Когда ты едешь в  

Россию? Садашње време 

најфрекевнтнијих глагола. Садашње 

време у значењу будућег. Глаголи 

кретања: идти/ходить; ехать/ездить. 

Бројеви 1-20. Облици час, часа, 

часов уз бројеве до 12. Интонација 

упитних исказа без упитне речи). 

(Интер)културни садржаји: клима, 

разговор о времену, географске 

дестинације.  

 

Изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања  

 

- разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање краћих текстова 

с једноставним исказима за 
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реагује на њих; - тражи и да 

једноставне исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  

 

изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено и писано, 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања.  

Садржаји  

 

У меня есть собака. Мою собаку 

зовут Бобик. У меня нет 

мобильника. У кого есть 

сестра/брат? Это твоя собака? Нет. 

Да, моя. У них в голове только 

компьютеры. Это дом бабушки.  

Конструкције за изражавање 

посесивности: у+ ген. личних 

заменица и именица (у меня, у 

мамы); именица + именица у 

генитиву (дом папы). Општа 

негација (нет). Присвојне заменице. 

Интонација упитних исказа без 

упитне речи. (Интер)културни 

садржаји: породица и пријатељи, 

однос према животињама, кућни 

љубимци  

Изражавање 

допадања/недопадања  

 

- разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагања и реагује 

на њих; - тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање краћих текстова 

с једноставним исказима за 

изражавање допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено и писано 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања.  

Садржаји  

Ира, ты любишь футбол? Нет, не 

люблю. Мне нравится баскетбол. 

Макс любит заниматься теннисом. 

Какой твой любимый спорт? Я 

люблю читать. Мне этот комикс не 

нравится. Петя любит музыку. Он 

гитарист. Виктору не нравится 

бутерброд. Глагол любить. 

Безлична употреба глагола 

нравиться. Општа негација (не). 

Интонација упитних исказа без 
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упитне речи. (Интер)културни 

садржаји: уметност (књижевност за 

младе, стрип, филм, музика...), 

храна, спорт  

Изражавање количине и 

бројева  

 

разуме једноставне изразе 

који се односе на количину 

(број особа, животиња и 

предмета количина приликом 

куповине и сл.) и реагује на 

њих; - тражи и пружи основне 

информације у вези са 

количинама и бројевима; - 

изрази присуство и одсуство 

некога или нечега;  

 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Слушање и читање једноставних 

исказа које садрже информације у 

вези са количином и бројевима 

(новчани износ, узраст, време, број 

телефона и слично); усмено и 

писано коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 100.  

Садржаји  

Сколько мальчиков, сколько 

девочек в классе  

В классе 12 мальчиков и 15 девочек. 

Сколько тебе лет? Мне 15 лет. 

Который час? Пять часове две 

минуты У нас в школе есть 

гардероб. У Виктора нет собаки. 

Упитне заменице. Основни бројеви 

(1−100). (Интер)културни садржаји: 

друштвено окружење, путовања.  

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

   
МЕСЕЦ  ОБРАДА  УТВРЂ.  СВЕГА  

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI       

1.  
Поздрављање 

3  3          
3 3 6 

2.  

   

Представљање себе и 

других; давање 

основних информација 

о себи; давање и и 

тражење основних 

информација о другима 

4   2       

4 2  6  

3.  

Исказивање правила 

понашања  2  2    1    2 3  5 



254 
 

 

4.  

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности     3     3 

3 3 6 

5.  Честитање    4     1 1 3  3  6  

6.  

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

     2 2 2   2 

4 4 8 

7. 

Исказивање 

потреба,осета и осећања 
        5 1 

3 3 6 

8. 
Исказивање просторних 

односа и величина        2  2 
2 2 4 

9. 

Исказивање 

времена(хронолошког и 

метеоролошког)     2 2   2 2 

3 5 8 

10. 

 

Изражавање 

припадања/неприпадања    2  2 2 2   

4 4 8 

11. 

 

Изражавање 

допадања/недопадања    2    2   
2 2 4 

12. 
Изражавање количине и 

бројева 
  2 2  1     

2 3 5 

Укупно  7 5 4 12  8 8 5 8 8 11 

   

35 

   

37 

   

72  
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3.3. Наставни програм за шести разред основне школе 
 

 

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  ШЕСТИ РАЗРЕД  

 Нед. Год. 

1.  Српски језик ___________ језик 4 180 

2.  Српски језик2 3 108 

3.  Страни језик 2 72 

4.  Историја  2 72 

5.  Географија 2 72 

6.  Биологија 2 72 

7.  Математика 4 144 

8.  Информатика и рачунарство 1 36 

9.  Техника и технологија 2 72 

10. Ликовна култура 1 36 

11. Музичка култура 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 

Обавезне физичке активности  

2 

1,5 

72+54 

13. Физика  2 72 

14. Хемија - - 

УКУПНО: А  25-28 954-1062 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

2. Други страни језик 2 72 

3. Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 

2 72 

Укупно Б.  3-5 108-180 

Укупно А+Б 28-31 1026-1170 

Ред.б

р. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

1. Редовна настава 28-31 1062-1170 

2. Слободне наставне активности  1 36 

3. Допунска настава 1 36 
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4. Додатна настава 1 36 

Ред. 

бр.  

Остали облици образовно –васпитног 

рада 

  

 Час одељенског старепшине 1 36 

 Ваннаставне активности  1 36 

 Екскурзија  до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 
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3.3.1. Наставни програм српског језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик разред: 6. одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, 

да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика: 

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

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног 

језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

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

могућностима српског језика;  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

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

слушаоца, саговорника и читаоца); 

- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, изражајног, 

интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом 

текста (књижевним и осталим текстовима); 

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

књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором 

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

поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и 

филмске уметности; 

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

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, 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 часописа за децу и 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.); 
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- 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.  

- увођење ученика у грађење речи; 

- упознавање са гласовним системом; 

- упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи; 

- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

- стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур ИИ; имперфекат; 

плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози); 

- проширивање знања о сложеној реченици; 

- оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената; 

- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за 

исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним 

ситуацијама; 

- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском 

тексту; 

- постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања - према 

захтевима програма. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

1. ТЕМА 

 1.4.3,  1.4.7, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 

1.3.20, 1.3.21, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.2, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.4., 2.4.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.4, 3.4.7, 3.4.8 

2. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.16, 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.4.4., 

3.4.5, 3.4.7 

3. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.1, 1.3.21, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

4. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.8, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 

1.4.9, 2.2.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

5. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.15, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.3.1, 2.3.11, 2.3.5, 

2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7 

6. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.11, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.1.1, 2.1.1., 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.3.5, 3.4.6, 3.4.7 

7. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.9, 
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1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.2.1, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.7, 3.1.1., 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.9 

8. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.11, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 

1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 3.1.4, 3.2.5, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, географија, ликовна култура, музичка култура, народна традиција, верска настава 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

„Корак”, читанка за шести разред основне школе Аутори: Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић; Клет, Београд, 2016. 

 2. Граматика 6, српски језик за шести разред основне школе Аутори: Весна Ломпар; Клет, 

Београд, 2016. 

3. „Српски језик 6”, радна свеска уз уџбенички комплет за шести разред основне школе Аутори: 

Весна Ломпар, Зорица Несторовић; Клет, Београд, 2016. 

4. „Наставни листови 6, уз Граматику српског језика за шести разред основне школе Аутори: 

Всна Ломпар, Славка Јовановић; Клет, Београд, 2016. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Читанка, гранматика, радна свеска, лектира, наставни листићи, ученички радови, панои 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. ЧУДНА НЕКА ЗВЕЗДА ПЛАВА 12 3 1 16 

2. 
КАДА ЈЕ ЖИВОТ БИО ЧАРОБАН И 

ТАЈАНСТВЕН 
7 

6 3 
16 

3. ИГРА ЗА ЖИВОТ 14 4 2 20 

4. ХОДОЧАШЋЕ СВЕТОМ САВИ 11 5 2 18 

5. СВЕ ЈЕ СВЕТО И ЧЕСТИТО БИЛО 8 4 4 16 

6. СВЕТЛОСТ ПЕСМЕ, ПЕВАЊА И ЈУНАКА 9 5 3 17 

7. У МЕНИ ТЕЧЕ КРВ ПРЕДАКА МОЈИХ 10 3 2 15 

8. СУНЧЕВИ ДАРОВИ 12 9 5 26 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 47 22 11 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 36 17 11 64 

УКУПНО 83 39 22 144 
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3.3.2.Наставни програм страног језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред: VI одељење:VI-1, VI-2, 

VI-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

упознавање морфолошких, граматичких и лексичких структура енглеског језика кроз 

комуникативни приступ учењу и кроз теме које су блиске ученицима, а организоване око 6 

главних целина 

упознавање са интонацијом енглеског језика и њеном важношћу у свакодневном говору 

разумевање дијалога, прича и других врста текстова које ученик чује уживо или са видео записа 

упознавање са комуникативним функцијама језика нпр. тражење и давање обавештења, 

описивање лица и предмета, изражавање допадања и недопадања итд. 

учествовање у комуникацији и поштовање социјалнокултурних норми комуникације 

Разумевање писменог текста (технике и правила читања, разумевање непознатог текста који се 

углавном састоји од  познате језичке грађе...) 

Писмено изражавање (основна правила ортографије, писање краћег текста, писма, електронског 

писма...) 

Упознавање са елементима цивилизације и других школских предмета 

Упућивање на коришћење диска и интернета при учењу 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 

функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  Географија, Српски језик, Физика 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Project 4 (4. Издање) – уџбеник и радна свеска, мултимедијални диск, извори са интернета 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: лептоп, пројектор, диск плејер, 

паноим флеш картице 

ИНОВАЦИЈЕ:  употреба технологија, употреба гитаре, корелација 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

континуираним праћењем напретка ученика на часовима, као и кроз писмене провере 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

0 Introduction 

    - Introducing new characters 

    - Present simple and present      continuous 

1 4 1 6 

1 Unit 1 - My Life 

Vocabulary: Life stages, families 

Past simple 

Possessive ‘s 

4 8  12 

2 Unit 2 - The Future 

Vocabulary: Space, Places, Offering help 

Will for predictions and decisions 

3 5  8 

0,1,2 Revision   1 1 

3 Unit 3 -Times and Places 

Vocabulary: countries and nationalities, Actions, Rooms 

Past Continuous 

5 7  12 

0-3 The First Written Task   3 3 

4 Unit 4 – London 

Vocabulary: Sightseeing, prepositions (between, among…) 

Articles with places 

Indefinite pronouns 

4 8  12 

4 Revision   1 1 

5 Unit 5 – Experiences 

Vocabulary: experiences 

Present perfect 

4 4  8 

3,4,5 The Second Written Task   3 3 

6 Unit 6 – Problems 

Modal verbs 

3 3  6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 13 23 4 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 9 16 5 32 

УКУПНО 24 39 9 72 
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3.3.3. Наставни програм ликовне културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

разред:6. одељење:  6/1, 6/2 и 6/3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ васпитно-образовнограда у настави ликовне културе за 6. разред је да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактеромовог наставног предмет  

Задаци васпитно-образовног рада су :  

развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената;  

стварање услова да ученици на часовима, у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелномишљење;   

развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у  

раду и животу;  

развијањемоторичкихспособностиученика и навикезалепописање;   

подстицањеинтересовања и стварањепотребекодучениказапосећивањеммузеја, изложби, као 

изачувањекултурнихдобара и естетскогизгледасредине у којојученициживе и раде;   

стварањеусловадасеупознавањемликовнихуметностибољеразумејуприроднезаконитости и 

друштвенепојаве;  

омогућавање разумевања и позитивногемоционалногставапрема 

 вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности и 

развијањеспособности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности.  

Оперативни задаци:Ученици треба да:  

развијају ликовно-естетски сензибилитет 

(осетљивост) за спонтани ритам боје них мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну 

осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свету образиље у ликовним делима;  

покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света 

облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција; 

посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности; 

развијајуљубавпремаликовномнаслеђу;  

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-

друштвено научна подручја и  тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе и 

смисао за унапређивање културе живљења;  

развијају способности за креативно и апстрактно мишљење;  

 Развијају способноссти сарадње и самопоуздања у тимском раду  

Развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и 

светског  ликовног умечког наслеђа. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

1. ниво - основни: ЛК. 1.1.1, ЛК.1.1.2.,ЛК.1.1.3., ЛК.1.2.1., ЛК.1.3.1.,ЛК.1.3.2.,ЛК.1.3.3.и ЛК.1.3.4. 

2. ниво - средњи: ЛК. 2.1.1, ЛК. 2.1.2., ЛК.2.2.1.,ЛК.2.2.2. и ЛК. 2.3.1.                                                       

3. 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. и ЛК.3.3.4. 

 

 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ  ПРЕДМЕТИМА: 

Садржаји тема Ликовне културе у 6. Разреду у корелацији су са садржајима следећих пре- 

дмета: Српски језик, Музичка култура, Историја, Биологија, Географија, Физика,Техника и   

технологија и Верска настава. 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 Уџбеник за 6. разред основне школе - ЛИКОВНА КУЛТУРА 6 - БИГЗ, 2016. година                                                                                                                                                                                     

   Аутори : Јован Глигоријевић и Зоран Алексић 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА 

  У реализацији часова користиће се визуелна наставна средства ( репродукције уметничких дела, 

плакати,     ученички радови, презентације...), материјали за демонстративне методе рада и збирке 

предмета. 

 ИНОВАЦИЈЕ: 

  Усавршавање интерактивних метода рада,  тимски рад ученика ( пар и група)  као  и примена 

савремених   наставних средстава. 

  НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

  Провере образовних стандарда реализоваће се кроз ликовне вежбе, естетске анализе радова и 

уметничких  

дела, усмене и писане одговоре. 
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број 

теме 

               НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ                Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

  1. Слободно ритмичко изражавање бојеним 

мрљама, линијама, светлинама, облицима и 

волуменима 

 

    1 

 

     1       

 

     2 

 

    4 

  2. Визуелно споразумевање     1      1      1     3 

  3. Текстура     1      1      4     6 

  4. Светлина 2 1      5     8 

  5. Боја 3 2 7    12 

  6. Свет уобразиље у делима ликовне уметности     1 _      2     3 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 5  4     11     20 

     ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     4      2     10     16  

Укупно  9 6 21 36  
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3.3.4. Наставни програм музичке културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура разред: шести одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: развијање интересовања, музикалности и креативности; 

оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и 

других народа 

неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука; 

подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике); 

упознавање народне и уметничке музике свога и других народа; 

развијање критичког мишљења; 

упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 

ученицима и припремање програма за културну и јавну делатност школе; 

упознавање занимања музичке струке.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: МК. 1.1.1.  МК. 1.1.2.  МК. 2.1.1.  МК. 1.3.2.  МК. 3.1.1.  МК. 3.1.4.  

МК. 1.4.3. 

МК. 1.2.1.  МК. 1.2.2.   МК. 2.2.1.  МК. 3.2.1.  МК. 3.2.3.   

МК. 1.4.1.  МК. 1.4.2.  МК. 1.4.3.  Мк. 3.4.1.  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Ликовна култура, математика, историја 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: : Уџбеник 

за 6. разред основне школе, "музичка култура" Завод за уџбенике Београд, 2012. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Клавир, дечији инструменти 

(Орфоф инструментаријум), дигиталнији медији. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: Сајт Министарства просвете, образовни 

стандарди за предмет музичка култура, 2011/12 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 4 13 3 20 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ - 10 - 10 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 1 4 1 6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 15 5 - 20 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 10 7 - 17 

УКУПНО 25 12 - 36 
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3.3.5. Наставни програм историје 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА разред: VI одељење: VI-1, VI-2, 

VI-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање 

ученика. 
Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских  
процеса и токова, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код 

ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске  
процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и  
општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и  
држава. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Географија, српски језик, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање, страни језици 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

М. Векић-Кочић, Д. Кочић, Д. Лопандић, Историја 6, Уџбеник историје за шести разред основне 

школе, Нови Логос, Београд 2012. 

 

Историјски атлас, г. редактор М. Благојевић, Завод за уџбенике-„Геокарта“, Београд (више 

издања). 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено, као и писмено на контролним и петнаестоминутним проверама знања 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типови 

укупно 

1. УВОД 2 2  4 

2.  ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

6 5 1 12 

3. СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

5 4 1 10 

4.  ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 5 5 1 11 
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5. СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

10 9 1 20 

6.  СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА 

7 7 1 15 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 22 17 3 42 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 18 14 2 34 

УКУПНО 40 31 5 76 
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3.3.6. Наставни програм географије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Географија разред:6. одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Усвајање знања о природено географким и друштвено географским 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. 

картографском описмењавању,употреби географске карте и других извора информација у 

процесу  учења и истраживања и у свакодневном животу. 

разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу. 

стцању знања о основним појмовима о становништву,насељимаи 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. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:ГЕ:1.2.3.  ГЕ.1.3.1 ГЕ.1.3.2 ГЕ.1.4.2  ГЕ.2.2.2  ГЕ.2.3.1  ГЕ.2.4.2   

ГЕ.3.2.2  ГЕ.3.3.1  ГЕ.3.3.2 ГЕ.3.4.2 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја,Биологија, Енглески језик,Руски језик,Ликовно. Музичко, Физика,ТИО. 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Географија за 6. разред, Радна свеска за 6. разред ,Географски атлас,  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Географска карта , географски атлас, глобус, рачунар, пројектор. 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Већа употреба мултимедија(рачунар,филм, празентације...) 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Тестови по нивоима . 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 
обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Увод  1  1 

2. Планета Земља- вода на Земљи 3 1 1 5 

3. Биљни и животињски свет 2 1  3 

4. Становништво на Земљи 4 1  5 

5. Географска средина и људске делатности 2 1  3 

6. Регионална географија Европе-општи географски преглед 5 2 1 8 

7. Јужна Европа 9 4 1 14 

8. Средња Европа 6 4  10 

9. Западна Европа 4 4  8 

10. Северна Европа       2      2       4 
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11. Источна Европа      4      4       8 

12. Годишња систематизација градива       3       3 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 26 11 2 39 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 15 16 1 32 

УКУПНО 41 28 3 72 
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3.3.7. Наставни програм физике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА разред:6 одељење: 6-1, 6-2, 6-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ:.  

да ученици упознају природне појаве  и основне природне законе, да стекну основну научну 

писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и 

за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног 

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

Задаци: 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и 

критичког мишљења, 

- развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

- развијање логичког и апстрактног мишљења, 

- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

- развијање способности за примену знања из физике, 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 ФИ. 1.1.1.- уме да препозна   гравитациону силу и силу трења које делују на тело које 

мирује или се креће равномерно 

 ФИ. 1.1.2.- уме да препозна смер деловања магнетне и електричне силе 

 ФИ.1.1.3.- разуме принцип спојених судова 

 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 познате 

друге две величине 

 ФИ.1.4.1.- уме да чита мерну скалу и 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 јединцу за брзину 

 ФИ.1.4.5.- зна основна правила мерења ( нула ваге, затегнута метарска трака, 

хоризонтални положај 

 ФИ.1.7.1.-поседује мануелне способности за рад у лабораторији 

 ФИ.1.7.2.-уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

средњи ниво: 

 ФИ.2.1.1.-уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције  

 ФИ.2.1.2.-зна основне особине гравитационе силе, силе еластичности и силе потиска 

 ФИ.2.1.3.-уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

 ФИ.2.1.4.-разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

 ФИ.2.1.5.-разуме и примењује концепт густине 

 ФИ.2.1.6.-зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

 ФИ.2.2.1.- уме да препозна убрзано кретање 
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 ФИ.2.2.2.-зна шта је механичко кретање и које га величине описују 

 ФИ.2.2.3.-уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

 ФИ.2.4.1.-уме да користи важније изведене јединице SI система и зна њихове ознаке 

 ФИ.2.4.2.-уме да препозна дозвољене јединице мере изван  SI ( тона, литар) 

 ФИ.2.4.3.-уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из 

једне јединице у другу ( километар у метар) 

 ФИ.2.4.4.- зна када мерења понављамо више пута 

 ФИ.2.6.1.- разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у 

физици ( обрнута и директна пропорционалност) 

 ФИ.2.6.2.-уме да препозна векторске физичке величине( брзина, сила) 

 ФИ.2.6.3.-уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

 ФИ.2.7.1.-уме табеларно и графички да прикаже посматрања или мерења 

 ФИ.2.7.2.- уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

 ФИ.2.7.3.-уме да реализује експеримент по упутству 

напредни ниво: 

 ФИ.3.1.1.-разуме и примењује услове равнотеже полуге 

 ФИ.3.1.2.-зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се креће равномерно 

 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 

 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 

 ФИ.3.2.3.- зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

 ФИ.3.2.5.-уме да препозна основне особине звука и светлости 

 ФИ.3.2.6.- зна како се одбија и прелама светлост 

 ФИ.3.4.1.-уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће основне 

јединице 

 ФИ.3.4.2.-уме да мери јачину и напон електричне струје у струјном колу 

 ФИ.3.4.3.-зна шта је грешка мерења 

 ФИ.3.7.1.-уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 ФИ.3.7.2.- уме да препозна питање на које можемо одговорити посматрањем или огледом. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, географија, историја, биологија, ликовна култура,... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Физика 6 - Уџбеник за 6. разред основне школе (Наташа Чалуковић), „Круг“ 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 
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Редни 

бр. 

наставне 

теме 

 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по 

теми 

За обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивање 

градива 

 

За друге 

типове 

часова 

1. 
Увод-физика као природна наука ( 

иницијални тест) 
5 2 3 0 

2. Механичко кретање 13 6 7 1 

3.  Сила-узајамно деловање 13 6 7 0 

4. Мерење  12 7 5 0 

5. Маса и густина 13 5 8 0 

6. Притисак  15 7 8 0 

У  К  У  П  Н  О : 72 33 38 1 
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3.3.8. Наставни програм математике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА разред:6 одељење: 6-1, 6-2, 6-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања 

у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  

Задаци:  

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

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

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

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

образовања и укључивање у рад;  

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

апстрактног мишљења;  

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке 

радозналости;  

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

писменом и усменом облику;  

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;  

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

усвајање основних својстава тих операција;  

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

узајамних односа;  

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

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

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

тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;  

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Наставна тема: Цели бројеви  - 1. део 

МА.1.1.1, МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.1.6, МА.1.2.1, МА.2.1.2, МА.2.1.4, МА.2.2.5. 

Наставна тема: Троугао – 1. део 

МА.1.1.4, МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.2.1.2, МА.2.3.1, МА.2.3.2, МА.2.3.6, 

МА.3.3.1.  

Наставна тема: Цели бројеви  - 2. део 

МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.1.5, МА.1.1.6, МА.2.1.1, МА.2.1.2, МА.2.1.4, МА.3.1.1. 

Наставна тема: Троугао – 2. део 

МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.2.3.2, МА.2.3.6, МА.3.3.1, МА.3.3.2, МА.3.3.6. 

Наставна тема: Рационални бројеви  - 1. део 

МА.1.1.1, МА.1.1.2, МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.2.1, МА.2.1.1, МА.2.1.2, МА.2.1.4, МА.2.2.5, 

МА.3.1.1. 

Наставна тема: Четвороугао 
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МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.6, МА.1.4.2, МА.2.3.1, МА.2.3.2, МА.2.3.6, МА.3.3.2, МА.3.3.6. 

Наставна тема: Рационални бројеви  - 2. део 

МА.1.1.2, МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.3.2, МА.2.1.2, МА.2.1.4, МА.3.1.3. 

Наставна тема: Површина четвороугла и троугла 

МА.1.3.2, МА.1.3.6, МА.1.4.1, МА.1.4.2, МА.3.3.2, МА.3.4.1. 

Наставна тема: Рационални бројеви  - 3. део 

МА.1.2.1, МА.1.5.4, МА.2.2.1. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, географија, историја, биологија, ликовна култура,... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Математика – уџбеник и збирка за 6. разред основне школе, Креативни центар 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Цели бројеви, 1. део 7 7  14 

2. Троугао, 1. део 8 4  12 

3. Цели бројеви, 2. део 4 8  12 

4. Троугао, 2. део 10 8  18 

5. Рационални бројеви, 1. део 7 9  16 

6. Четвороугао 11 10  21 

7. Рационални бројеви, 2. део 5 11  16 

8. Површина четвороугла и троугла 5 13  18 

9. Рационални бројеви, 3. део 6 3  9 

 Писмени задаци   8 8 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 39  41 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 24  40 64 

УКУПНО 63  81 144 
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3.3.9. Наставни програм биологије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Биологија разред:  VI одељење: VI 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

- подстицање ученика на стицање знања,  способност запажања, критичког мишљења и 

закључивања, 

-развијање љубави ученика према природи и другим живим бићима, као и осећање дужности да 

своје сопствено окружење штите и унапређују 

-разумевање грађе различитих животиња и њихово препознавање у природном окружењу 

-стицање знања и разумевање значаја животиња за живот човека 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

БИ.1.1.5, БИ.1.1.3, БИ.2.1.2, БИ.3.1.3, БИ.2.1.4, БИ.3.1.5, БИ.1.1.5, БИ.2.1.4, БИ.3.1.5, БИ.1.2.1, 

БИ.1.2.2, БИ.1.2.3, БИ.2.2.1, БИ.2.2.2, БИ.2.2.3, БИ.3.2.1, БИ.3.2.2, БИ.3.2.3, БИ.1.2.4, БИ.1.2.5, 

БИ.1.2.6, БИ.2.2.4, БИ.2.2.5, БИ.2.2.6, БИ.1.2.7, БИ.2.2.7, БИ.2.2.8, БИ.2.2.9, БИ.3.2.6, БИ.1.3.1, 

БИ.1.3.2, БИ.2.3.1, БИ.2.3.2, БИ.1.4.3, БИ.2.4.3, БИ.2.4.4, БИ.1.5.1, БИ.1.5.2, БИ.1.5.3, БИ.1.5.4, 

БИ.1.5.5 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: географија, ликовна  култура, историја 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Биологија за 6. разред основне школе и радна свеска, Завод за уџбенике Београд 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Микроскоп, израда микроскопских препарата, 3д модели, фотографије, рачунар и интернет 

ИНОВАЦИЈЕ: коришћење технологије у настави (презентације, анимације, филмови) 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмена провера, писмена провера, домаћи задаци, пројекти ученик а(израда паноа, презентација) 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупн

о 

1. Увод 1 1 1 3 

2. Праживотиње 4 3 2 9 

3.  

Царство животиња 

25 17 6 48 

4.  Угроженост и заштита животиња 3 2 1 6 

5.  Увод у еволуцију живог света 3 2 1 6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 23 15 2 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 15 15 2 32 

УКУПНО 38 30 4 72 
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3.3.10.Наставни програм хемије 
ПРОГРАМ СЕ НЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ. 

 

 

3.3.11.Наставни програм технике и технологије  
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техника и технологија разред:6 одељење: 61, 62, 63 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 

изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу 

техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и 

поступа предузимљиво и иницијативно. 

Остали циљеви и задаци предмета су да ученици: 

стекну основно техничко и технолошко васпитање и образовање; 

стичу основна техничко- технолошка знања, умења и вештине и оспособљавају се за њихову 

примену у учењу, раду и свакодневном животу; 

схвате законитости природних и техничких наука; 

сазнају основни концепт информационо- комуникационих технологија(ИКТ), сазнају улоге ИКТ у 

различитим струкама и сферама живота; 

упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких 

програма и стекну навике да их користе у свакодневним активностима; 

развију стваралачко и критичко мишљење; 

усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 

корисног рада; 

развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака; 

стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад; 

комуницирају на језику технике(техничка терминологија, цртеж); 

препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу; 

упознају економске, социјалне, техничко- технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње 

и њихов значај на развој друштва; 

на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју 

будућу професију и др. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

информатика и рачунарство, математика, биологија, географија, ликовна култура 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 
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Рачунар, пројектор, мултимедијална презентација, узорци материјала, макете, модели, уџбеник и 

радна свеска, хамер, папир, маказе,лепак и сл. макете раскрсница и саобраћајних средстава, школски 

полигон, прибор за техничко цртање, комплети материјала за 6. разред, алат и прибор, ручни алати и 

лако обрадиви материјали..... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено излагање, тест, активност на часу, праћење практичног рада, самосталан практични рад 

графички рад, показивање иницијативе, рад у тиму. 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1 Животно и радноокружење 5 1  6 

2 Саобраћај 5  3 8 

3 Техничка и дигиталнаписменост 3  15 18 

4 Ресурси и производња 16 1 3 20 

5 Конструкторско моделовање   20 20 

 Укупно часова 29 2 41 72 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 21 1 18 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 8 1 23 32 

УКУПНО 29 2 41 72 

 

 

3.3.12. Наставни програм информатике и рачунарства 
 

 

Назив 

предмета 
Информатика и рачунарство  

Циљ Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање 

дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред шести 

Годишњи 

број часова 
36 

 

 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ ИСХОДИ  САДРЖАЈИ  
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ИКТ -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; 

- Дигитални уређаји и 

кориснички програми. - 

Управљање дигиталним 

документима. - Рад са сликама. 

- Рад са текстом. - Рад са 

мултимедијалним 

презентацијама које садрже 

видео и аудио садржаје. 

Дигитална 

писменост  

-чува и организује податке локално и у 

облаку; – одговорно и правилно користи 

ИКТ уређаје у мрежном окружењу; – 

разликује основне интернет сервисе; – 

примењује поступке и правила за безбедно 

понашање и представљање на мрежи; – 

приступа Интернету, самостално 

претражује, проналази и процењује 

информације и преузима их на свој уређај 

поштујући ауторска права; – објасни 

поступак заштите дигиталног 

производа/садржаја одговарајућом CC 

лиценцом; 

- Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин у 

мрежном окружењу. - 

Интернет сервиси. - Правила 

безбедног рада на Интернету. - 

Претраживање Интернета, 

одабир резултата и 

преузимање садржаја. - 

Заштита приватности личних 

података и ауторских права. 

Рачунарство  -објасни поступак прикупљања података 

путем онлајн упитника; – креира 

једноставан програм у текстуалном 

програмском језику; 

– користи математичке изразе за 

израчунавања у једноставним програмима; 

– објасни и примени одговарајућу 

програмску структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље); – користи у оквиру 

програма нумеричке, текстуалне и 

једнодимензионе низовске вредности; – 

разложи сложени проблем на 

једноставније функционалне целине 

(потпрограме); – проналази и отклања 

грешке у програму; 

Основе изабраног програмског 

језика. - Основне аритметичке 

операције. - Уграђене 

функције. - Ниске (стрингови). 

- Структуре података. - 

Гранање. Понављање. - 

Основни алгоритми 

Пројектни задатак  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; – 

- 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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вреднује процес и резултате пројектних 

активности. 

 

3.3.13. Наставни програм физичког образовања 
  
 

Назив 

предмета 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. 

Разред шести 

Годишњи 

фонд часова 72 часа + 54 часа обавезних физичких активности 

Дидаткичко-

методичко 

остваривање 

програма 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних 
и ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање 
циља кроз дости-зање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја.  

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог 

васпитања (у трајању од 2 школска часа недељно) и обавезне физичке активности 

сваког ученика (у трајању од 1,5 школ-ски час недељно). Програм шестог разреда 

базиран је на континуите-ту усвојених знања, вештина, ставова и вредности из петог 

разреда.  
Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним 

разликама ученика, које се узимају као кри-теријум у диференцираном приступу, па 

самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или 

проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада.  
Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализо-вати према полу. 
 

 

 
 

 

 

ИСХОДИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:    

– примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби у већем 

обиму и 

 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ Основни садржаји 

интензитету у самосталном 

вежбању;   Вежбе за развој снаге. 

– користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим животним   

Вежбе за развој 

покретљивости. 

ситуацијама;   

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 
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– упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст;   Вежбе за развој брзине. 

– примени досегнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, спорту и   

Вежбе за развој 

координације. 

свакодневном животу;   

Примена националне 

батерије тестова за 

– разликује атлетске дисциплине;   

праћење физичког развоја и 

моторичких 

– развија своје моторичке 

способности применом вежбања из 

атлетике;   способности. 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 

   

МОТОРИЧКЕ Атлетика Обавезни садржаји 

– схвати вредност спортске 

гимнастике за сопствени развој; 
ВЕШТИНЕ 

СПОРТ  Техника штафетног трчања. 

– изведе елементе кошаркашке 

технике; И СПОРТСКЕ  Скок удаљ. 

– примени основна правила 

кошарке; ДИСЦИПЛИНЕ  Бацања кугле 2 kg. 

– користи елементе кошарке у 

игри;   

Истрајно трчање – 

припрема за крос. 

– примени основне елементе 

тактике у одбрани и нападу;   

Скок увис (опкорачна 

техника). 

– учествује на унутар одељенским 

такмичењима;   Бацање „вортекс-а”. 

– изведе кретања у различитом 

ритму;   Проширени садржаји 

– игра народно коло;   Тробој. 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура; 

   

 Спортска 

гимнастика Основни садржаји – изведе кретања, вежбе и саставе 

уз музичку пратњу; 

 

  

Вежбе на тлу. – контролише покрете и одржава 

тело у води; 

  

  

Прескоци и скокови. – преплива 25 m техником краула и 

леђног краула; 

  

  

Вежбе у упору. – процени своје способности и 

вештине у води; 

  

  

Вежбе у вису. 

– скочи у воду на главу; 

  

  

Греда. – поштује правила понашања у 

води, и око водене средине; 

  

  

Гимнастички полигон. – објасни својим речима значај 

примењених вежби; 

  

  

Проширени садржаји – процени ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

  

  Вежбе на тлу (напредне 
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– препозна начине за побољшање 

својих физичких способности; 

  варијанте). 

  

Висока греда. – препозна могуће последице 

недовољне физичке активности; 

  

  

Трамболина. – правилно се понаша на 

вежбалиштима као и на спортским 

  

  

Прескок. 

манифестацијама; 

  

  

Коњ са хватаљкама. – примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

  

  Вежбе у упору (сложенији 

састав). – одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

  

  

Вежбе у вису (сложенији 

састав). 

– примени и поштује правила игара 

у складу са етичким нормама;   

– примерено се понаша као 

посматрач на такмичењима;  
Основе 

тимских и Основи садржаји 

– решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин;  
спортских 

игара Кошарка: 

– пронађе и користи различите 

изворе информација за упознавање 

са   

Основни елементи технике 

и правила: 

разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекреативних активности;   

– кретање у основном ставу 

у одбрани, 

– прихвати победу и пораз;   

– контрола лопте у месту и 

кретању, 

– вреднује спортове без обзира на 

лично интересовање;   – вођење лопте, 

– примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуацијама;   – дриблинг, 

– процени лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту;   

– хватањa и додавањa 

лопте, 

– подстиче породицу на потребу 

примене редовне физичке 

активности;   – шутирања, 

– повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље;   

– принципи индивидуалне 

одбране, 

– примени препоручени дневни 

ритам рада, исхране и одмора;   

– откривање и покривање 

(сарадња играча), 

– користи здраве намирнице у 

исхрани;   – основна правила кошарке. 

– користи само препоручене 

додатке исхрани;   Проширени садржаји 

– примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању;   

Напредни елементи 

технике, тактике и 

– правилно реагује након повреда;   правила игре: 
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– чува животну средину током 

вежбања;   

– дриблинг (сложеније 

варијанте), 

– препозна последице конзумирања 

дувана.   – финтирање. 

   

Основни принципи 

колективне одбране и 

   напада. 

  
Плес и 

ритмика Основи садржаји 

   Вежбе са вијачом. 

   Народно коло „Моравац“. 

   

Народно коло из краја у 

којем се школа налази. 

   Проширени садржаји 

   Састав са обручем. 

   Састав са лоптом. 

   Кратки састав са вијачом. 

   Енглески валцер. 

  Пливање Основни садржаји 

   

Предвежбе у обучавању 

технике пливања. 

   Техника краула. 

   

Техника пливања леђног 

краула. 

   

Одржавање на води ради 

самопомоћи. 

   Проширени садржаји 

   Роњење у дужину 5-10 m. 

  Полигони 

Полигон у складу са 

реализованим мототичким 

садржајима 

   
Основни 

садржаји 

  

Физичко 

вежбање и 

спорт 

Основна правила вежбања. 

Основна правила 

Кошарке и правила 

Рукомета. 

Понашање према осталим 
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субјектима у игри 

(према судији, играчима 

супротне и сопствене 

екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара која 

се користе у вежбању. 

Уредно постављање и 

склањање справа и 

реквизита неопходних за 

вежбање. 

Облици насиља у 

физичком васпитању и 

спорту. 

„Ферплеј” (навијање, 

победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација). 

Писани и електронски 

извори информација из 

области физичког 

васпитања и спорта. 

Развој физичких 

способности у функцији 

сналажења у ванредним 

ситуацијама 

(земљотрес, поплава, 

пожар...). 

Повезаност физичког 

вежбања и естетике. 

Значај вежбања у 

породици. 

Планирање вежбања у 

оквиру дневних 

активности. 
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Здравствено 

васпитање 

Основни садржаји 

Значај физичке активности 

за здравље. 

Поштовање здравствено-

хигијенских мера пре 

и после вежбања. 

Последице неодржавања 

хигијене – хигијена 

пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и 

поврћа у исхрани . 

Последице неправилне 

исхране и прекомерног 

уношења енергетских 

напитака. 

Поступци ученика након 

повреда (тражење 

помоћи). 

Вежбање и играње у 

различитим временским 

условима (упутства за игру 

и вежбање на 

отвореном простору). 

Чување околине на 

отвореним просторима 

изабраним за вежбање. 

Последице конзумирања 

дувана. 
 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, кошарка, здравље, васпитање. 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ШЕСТИ РАЗРЕД 
Редни  

број 
Предметне 

области 

Реализују се кроз све наставне области 

и теме уз практичан рад 

1. Физичке 

способности 

2. Физичка и 

здравствена 

култура 

 1.  Физичко 

вежбање и 

спорт 

2.  
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Здравствено 

васпитање 

3. 

 

Моторичке 

вештине, 

спорт и 

спортске 

дисциплине 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Про-

вера 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1.Уводни и 

завршни час 1    1 1    1 
4 0 0 

4 

 

 

 

 

 

2. Атлетика 4 2      4 7  6 7 4 17 
3. Спортска 

гимнастика  3 4 4  3 3    
6 7 4 

17 

4. Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 4 2 2   5 4 1  

6 8 4 

18 

5. Плес и 

ритимика   2 2       
1 2 1 

4 

6. Полигони     6      2 2 2 6 

Тестирање и 

мерење 3 
 

3 
0 0 6 

6 

УКУПНО 8 9 8 8 7 4 8 8 8 4   25    26 21 72 
 

 

 

А1. Обавезне физичке активности ученика 
 

Физичке активности ученика доприносе остваривању поста-вљеног циља и исхода физичког 
и здравственог васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или 
према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе  
 потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно, реализацијом обавезних и препоручених 
садржаја.  

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом 
васпитању.  

Школа се може определити за један од понуђених начина ор-ганизације ових активности на 
предлог Стручног већа. Начин ор-ганизације ових активности је саставни део Школског програма 
и Годишњег плана рада школе.  
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Начини организације рада обавезних физичких активно-сти ученика: 
– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају 

одговарајуће материјално-техничке и про-сторне услове, фонд од ½ школског часа односно 22,5 
минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати 
још један час ових активности, или на дру-ги начин који предложи Стручно веће физичког и 
здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика дозвољено је 
спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења.  

– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току неде-ље. Фонд од 1/2 школског часа 

односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у 

укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сати. 

– Стручно веће може предложити неки други начин органи-зације ових активности, посебно 

уколико се школа определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клиза-

ње, оријентиринг итд.). 
 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 
 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 
– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 ми-нута;  
– Рукомет/минирукомет. 
Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 
 хватања котрљајућих лопти; 
 дриблинг – вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела); вођење две лопте;  
 додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним 

начинима; додавања са изменом места; 
 шутирања на гол, бочни шут са отклоном, шутирање пи-вотмена, шут са крилне позиције;  
 финтирање: једнострука финта у „слабију страну”; 
 хватање лопте: хватање једном руком; 
 вежбе са два и три играча у нападу; 
 основни принципи колективне одбране; 
 техника игре голмана; 
 игра са применом правила. 
Препоручени програмски садржаји ових активности: 
– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених проши-реним наставним садржајима:  
1. Атлетике; 
2. Гимнастике; 
3. Плеса и ритмике; 
4. Других активности предвиђених програмом. 
– Мали фудбал: 
 колективна игра у одбрани и нападу; 
 техника игре голмана; 
 игра уз примену правила. 
– Пливање; 
– Скијање; 
– Клизање; 
– Бадминтон; 
– Стони тенис; 
– Оријентиринг; 
– Друге активности по избору Стручног већа школе; 
– Активности од значаја за локалну заједницу. 
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  ПЛАН ОБАВЕЗНИХ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Про-

вера 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 1.Рукомет 3 2 2 4 4 3         6 12 0 18 

 

 

 

 

 

2. 

Кондиционо 

вежбање 
 2 2     3 3  

0 10 0 
10 

3. Мали 

фудбал 3 2 2    2 3 3 3 
4 14 0 

    18 

4. Стони 

тенис    2 2  4    
2 6 0 

     8 

               
               

        

УКУПНО 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 12 42 0 54 
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3.3.14. Програм изборних предмета за шести разред 
 

 

 

Назив предмета  Верска настава 

Разред шести 

Годишњи број 

часова  
36 

 

ТЕМА  
(наставне јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку 

теме ученик ће:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I – УВОД  

1. Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада  

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, планом 

и програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  

 Установити 

каква су знања 

стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања.  

 

моћи да сагледа 

садржаје којима 

ће се бавити 

настава 

Православног 

катихизиса у току 

6. разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања.  

 

Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада  

 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је 

дело катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да 

има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. На 

почетку сваке 

наставне теме 

ученике би 

требало упознати 

са циљевима и 

исходима 

наставе, 

садржајима по 
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темама, начином 

остваривања 

програма рада, 

као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

II - ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК 

СИНА БОЖЈЕГ  

2. Историјске 

околности пред 

долазак Христов  

3.Јеврејско 

ишчекивање 

Месије  

4. Свети Јован 

Претеча  

 
 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;  

 

 
 моћи да каже да 

су Јевреји пред 

долазак Месије 

били под Римском 

окупацијом и да 

су међу њима 

постојале поделе  

 моћи да 

препозна да су 

Јевреји очекивали 

Месију на основу 

старозаветних 

пророштава  

 моћи да 

преприча живот 

Светог Јована 

Претече и 

Крститеља 

Господњег и каже 

да је он 

припремао народ 

за долазак Христа  

 моћи да доживи 

врлински живот и 

покајање као 

припрему за 

сусрет са 

Христом;  

 

 
 Историјске 

околности пред 

долазак Христов  

 Старозаветна 

пророштва о 

доласку Месије  

Претеча  

 

Врсте наставе  
Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

 теоријска 

настава (35 

часова)  
 практична 

настава (1 час) 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе  
 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.   

III - УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ  

5. Нови Завет је 

испуњење 

Старог Завета  

 
 Упознати 

ученике са 

настанком 

новозаветних 

 
 моћи да 

закључи да је 

доласком Исуса 

Христа Бог 

 
 Нови Завет је 

испуњење Старог 

Завета  

 Новозаветни 

 Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 
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6. Новозаветни 

списи  

7. Јеванђелисти  

књига;  

 Објаснити 

ученицима 

кључне 

новозаветне 

појмове;  

 Пружити 

ученицима основ 

за разумевање 

смисла 

новозаветних 

догађаја;  

 Подстаћи 

ученике да 

самостално читају 

Свето Писмо.  

 

склопио Нови 

Завет са људима.  

 моћи да наведе 

неке од 

новозаветних 

књига и 

околности 

њиховог настанка;  

 моћи да 

пронађе одређени 

библијски одељак;  

 моћи да каже да 

се Библија 

користи на 

богослужењима;  

 моћи да 

именује 

Јеванђелисте и 

препозна њихове 

иконографске 

символе;  

 бити 

подстакнут на 

читање Светог 

Писма.  

списи (настанак, 

подела,функција, 

аутори...)  

 

 

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.  

 

IV - 

БОГОЧОВЕК – 

ИСУС 

ХРИСТОС  

8. Пресвета 

Богородица – 

Благовести  

9. Богородичини 

празници  

10. Рођење 

Христово  

11. Христос је 

Богочовек  

12. Крштење 

Христово  

13. Христова 

чуда  

14. Новозаветне 

заповести и 

Беседа на гори  

15. Христос – 

„пут, истина и 

животˮ  

 
 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 

 
 моћи да 

преприча догађај 

Благовести и да 

препозна да је то 

„почетак 

спасења“;  

 моћи да 

препозна службу 

анђела као 

гласника и 

служитеља 

Божијих;  

 моћи да 

препозна 

Богородичино 

прихватање воље 

Божије као израз 

слободе;  

 моћи да уочи да 

је за разлику од 

Еве, Богородица 

послушала Бога  

 
 Пресвета 

Богородица – 

Благовести  

 Богородичини 

празници  

 Рођење 

Христово  

 Христос је 

Богочовек  

 Крштење 

Христово  

 Христова чуда  

 Новозаветне 

заповести и 

Беседа на гори  

 Христос – Онај 

који је наш „пут, 

истина и живот“ 

Лазарева Субота и 

Цвети  

 Тајна Вечера – 

прва Литургија  

 
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 
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16. Лазарева 

Субота и Цвети  

17. Тајна Вечера 

– прва Литургија  

18. Страдање 

Христово  

19. Васкрсење 

Христово  

ученике да у 

описима 

Христових чуда 

увиде љубав 

Божију  

 
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.  

 

 

 моћи да 

преприча неке од 

догађаја из 

живота Пресвете 

Богородице и 

повеже их са 

Богородичиним 

празницима;  

 моћи да 

преприча 

библијски опис 

Рођења 

Христовог; 

 
моћи да препозна 

да је Христос 

дошао на свет да 

сједини Бога и 

човека  

 моћи да 

преприча 

библијски опис 

Христовог 

Крштења, поста и 

кушања;  

 моћи да 

препозна да су 

Христова чуда 

израз Његове 

љубави према 

људима;  

 моћи да увиди 

разлику између 

старозаветног 

закона и 

новозаветних 

заповести о 

љубави;  

 бити 

подстакнут да 

прихвати Христа 

за свој животни 

узор;  

 моћи да 

преприча догађаје 

Васкрсења 

Лазаревог и 

Уласка у 

 Страдање 

Христово  

Христово  

 

 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе 

– узрасту ученика, 

нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика.  

 У остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник 

је извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу.  

 Настава је 

успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом 

који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота.  

 

Евалуација 

наставе  
Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 
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Јерусалим;  

 моћи да увиди 

контрадикторност 

између очекивања 

јеврејског народа 

спрам Христове 

личности;  

 моћи да 

хронолошки 

наведе догађаје 

Страсне седмице;  

 моћи да 

преприча 

библијски опис 

Тајне Вечере и у 

приносу хлеба и 

вина препозна 

Свету Литургију;  

 моћи да 

преприча 

библијски опис 

Христовог 

Страдања и 

Васкрсења  

 моћи да кроз 

тумачење тропара 

Христовог 

Васкрсења 

препозна да је 

Христос победио 

смрт и омогућио с  

  

 

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;  

 

 

V - ЦРКВА 

ДУХА СВЕТОГА  

20. Вазнесење и 

Педесетница  

21. Црква у 

Јерусалиму  

22. Павле – 

апостол 

незнабожаца  

23. Прогони 

хришћана  

24. Свети цар 

Константин и 

крштење 

царства  

 
 Објаснити 

ученицима значај 

догађаја 

Вазнесења и 

Педесетнице;  

 Упознати 

ученике са 

мисионарском 

делатношћу 

светих апостола;  

 Упознати 

ученике са 

особеностима 

сведочења вере у 

 
 моћи да 

преприча догађаје 

Вазнесења и 

Педесетнице;  

 моћи да каже да 

је силаском Духа 

Светог на 

апостоле рођена 

Црква Христова;  

 моћи да 

именује неколико 

светих апостола и 

наведе неке од 

догађаја из 

 
 Вазнесење и 

Педесетница  

 Заједница у 

Јерусалиму, према 

извештају из Дела 

апосолских  

 Мисионарско 

дело светог 

апостола Павла  

 Гоњења Цркве  

 Свети цар 

Константин и 

крштење царства  

 

Оцењивање  
Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз:  

 усмено 

испитивање;  

 писмено 

испитивање;  

 посматрање 

понашања 

ученика;  

 

Оквирни број 
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раној Цркви;  

 Указати 

ученицима на 

узроке гоњења 

хришћана;  

 Подстаћи 

ученике на 

толеранцију 

према 

припадницима 

других 

вероисповести.  

 

њиховог живота;  

 моћи да уочи да 

су у Римском 

царству хришћани 

били гоњени и 

наведе неке од 

примера 

мучеништва;  

 моћи да објасни 

значај доношења 

Миланског 

едикта;  

 моћи да усвоји 

вредност 

толеранције међу 

људима 

различитих 

верских убеђења;  

 

часова по темама  
Увод – 1  

Припрема света за 

долазак Сина 

Божијег – 5  

Увод у Нови Завет 

– 5  

Богочовек Исус 

Христос – 16  

Црква Духа 

Светога – 7  

Евалуација – 1+1  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Француски језик разред: шести одељење: 

ЦИЉ И 

ЗАДАЦИ:Циљнаставестраногјезикајестедасеосигурадасвиученицистекнубазичнујезичкуписмено

ст и данапредујукареализацијиодговарајућихСтандардаобразовнихпостигнућа, 

дасеоспособедарешавајупроблеме и задатке у новим и непознатимситуацијама, даизразе и 

образложесвојемишљење и дискутујусадругима, развијумотивисаностзаучење и 

заинтересованостзапредметнесадржаје, као и даовладајукомуникативнимвештинама и 

развијуспособности и методеучењастраногјезика. 

Задацинаставестраногјезика у основномобразовању и васпитањујесу: 

- развијањесазнајних и интелектуалнихспособностиученика, његовиххуманистичких, моралних и 

естетскихставова, 

- стицањепозитивногодносапремасопственомјезику и културномнаслеђу, као и 

премадругимјезицима и културама, узуважавањеразличитости и навикавањенаотвореност у 

комуникацији, 

- стицањесвести и сазнања о функционисањустраног и матерњегјезика, 

- унапређивањезнањаизстраногјезика, којаћемуомогућитидасе у једноставнојусменој и 

писменојкомуникацијиспоразумевасаљудимаиздругихземаља, 

- усвајањенормивербалне и невербалнекомуникације у 

складусаспецифичностимајезикакојисеучи, 

- подстицањенадаљеучењеистогилидругогстраногјезика, 

билосамосталноилинавишемнивоуобразовања. 

У процесуучењастранихјезикаученикбогатисебе и, упознајућидругог, стичесвест о 

значајусопственогјезика и културе у контактусадругимјезицима и културама. 

Ученикразвијарадозналост, истраживачкидух и 

отвореностпремакомуникацијисаговорницимадругихјезикаЦиљнаставефранцускогјезика у 

основномобразовањузаснивасенапотребамаученикакојесеостварујуовладавањемкомуникативним

вештинама и развијањемспособности и методаучењастраногјезика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 

функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
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социокултурне норме интеракције. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: сви предмети где се може увежбавати говор и 

употреба француског језика. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник и Радна свеска  Pixel 2 за шести разред основне школе, Дата Статус, Београд, 2013. 

Аутори : Sylvie Schmitt , Anne-Cécile Couderc 

Граматикафранцускогјезика, ДатаСтатус, Београд, 2012.  

Приручник за француски језик,SylvieSchmitt. 

Мултимадијални диск. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

-диск плејер, пројектор или лаптоп и екран, флеш картице, панои 

ИНОВАЦИЈЕ: корелација страног језика и спорта, употреба кратких филмова 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Редовномприменомкомбинованогкомуникативногприступа (усменакомуникација, 

обрадатекста....) и писменимпроверама, тј.,коришћењем разноврсних модела наставе који 

подстичу мишљење и стицање функционалног знања. 

 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Unité 0:Communiquons en français  2 1 3 

2. Unité 1:Passe-temps 5      7 1 13 

3. Unité 2:L’habit ne fait pas le moine! 4 6 3 13 

4. Unité 3:Interdit aux parents 5 6 1 12 

5. Unité 4:Quand on aime, on ne compte pas 4 5 1 10 

6. Unité 5:Les gourmets 4 5 3 12 

7. Unité 6:Enquête sur la police scientifique 4 4 1 9 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО    26    35    11    72 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама 

ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и 

метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте:развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика,његових хуманистичких,моралних и естетских 

ставова,стицање позитивног односа према другим језицима и културама,као и према сопственом 

језику и културном наслеђу,уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији,стицање свести и знања о функционисању страног и матерњег језика. Током 

основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално,учење истог или 

другог страног језика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:језицима и културама .Ученик развија радозналост,истраживачки 

дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Посебни стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама[1] предвиђеним наставним 

програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом.  

Писано изражавање 

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђениом наставним 

програмом,поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом,поштујући социокултурне норме интеракције.  

Знања о језику[2] 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:Математика,Српски језик 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА:  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:табла,маркери,цд плејер,цд 
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ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

писмене и усмене провере знања 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Урок 1 

Ура, каникулы! 

4 7 11 

2. Урок 2 

В Санкт-Петербурге 

8 6 14 

4. Урок 3 

Конкурс 

„Мой родной город 

7 9 16 

5. Урок 3 

Конкурс 

„Мой родной город“ 

2 4 6 

6. Урок 4 

Вечеринка у Лены 

5 11 16 

7. Урок 5 

Где мы учимся 

  15 

БРОЈ ЧАСОВА   

   

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 17 22 29 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 10 23 33 

УКУПНО 27 45 72 
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3.4. Наставни програм за седми разред 
 

3.4.1.Наставни програм српског језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик разред: 7.  одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, 

да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

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

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српскогјезика; 

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

могућностима српског језика; 

-  оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

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

слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

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

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

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

процењивање прочитаног текста; 

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

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

овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

-  усвајање основних теоријских и функционалних појмова нз позоришне и филмске уметности; 

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

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких 

остварења; 

-  развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 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 
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других моралних вредности; 

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

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

1. ТЕМА 

 1.4.3,  1.4.7, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 

1.3.20, 1.3.21, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.2, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.4., 2.4.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.4, 3.4.7, 3.4.8 

2. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.16, 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.4.4., 

3.4.5, 3.4.7 

3. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.1, 1.3.21, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

4. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.8, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 

1.4.9, 2.2.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

5. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.15, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.3.1, 2.3.11, 2.3.5, 

2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7 

6. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.11, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.1.1, 2.1.1., 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.3.5, 3.4.6, 3.4.7 

7. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.9, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.2.1, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.7, 3.1.1., 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.9 

8. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.11, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 

1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 3.1.4, 3.2.5, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

9. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.15, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.3.1, 2.3.11, 2.3.5, 

2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7 

10. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.11, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.1.1, 2.1.1., 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.3.5, 3.4.6, 3.4.7 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, географија, ликовна култура, музичка култура, народна традиција, верска настава 
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УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

“Пут”, читанка за седми разред основне школе Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић; 

Клет, Београд, 2016. 

 Граматика 7, српски језик за седми разред основне школе Аутори: Весна Ломпар; Клет, Београд, 

2016. 

Српски језик 7, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе Аутори: 

Весна Ломпар, Зорица Несторовић; Клет, Београд, 2016. 

Наставни листови 7, уз Граматику српског језика за седми разред основне школе Аутори: Весна 

Ломпар, Славка Јовановић; Клет, Београд, 2016. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Читанка, граматика, радна свеска, лектира, наставни листићи, ученички радови, панои 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типов

и 

укупно 

1. Утва златокрила 7 6 4 17 

2. Песник и Месец 8 5 3 16 

3. Вила гнездо тица ластавица.... 8 5 2 15 

4. Јабука на друму 7 6 4 17 

5. Свети Сава 11 4 2 17 

6. То код нас не може да буде 7 5 2 14 

7. Плави чуперак 8 4 4 16 

8. Само је усправан човек слободан човек 8 5 3 16 

9. Крвава бајка 4 2 2 8 

10.  Подне 4 2 2 8 

  72 44 28 144 
БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типов

е 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 47 22 11 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 25 22 17 64 

УКУПНО 72 44 28 144 
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3.4.2. Наставни програм страног језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред:VII одељење: VII-1, VII-2 VII-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

упознавање морфолошких, граматичких и лексичких структура енглеског језика кроз комуникативни 

приступ учењу и кроз теме које су блиске ученицима организоване око 6 гланвих целина, а на нешто 

вишем нивоу у односу на претходну годину учења 

разумевање дијалога, прича и других врста текстова које ученик чује уживо или са видео записа 

разумевање општег садржаја прилагођеног текста и издвајање кључних информација након 2-3 

слушања 

разуменање и реаговање на усмене поруке у вези са личним искуствима и искуствима са часа 

разумевање писаног текста који садржи претежно познате језичке елементе 

усмено изражавање кроз употребу адекватне интонације, затим кроз описивање или извештавање о 

лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе, као и кроз давање мишљења и ставова у складу са предвиђеним комуникативним 

функцијама 

интеракација у стварним и симулираним говорним ситуацијама 

учествовање у комуникацији и поштовање социјалнокултурних норми комуникације 

писмено изражанање помоћу реченица, краћих текстова, честитки, електронске поште... 

Упућивање на коришћење диска и интернета при учењу 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

ПСТ.1.1.6., ПСТ.1.1.5,ПСТ.1.1.4,ПСТ.1.1.1,ПСТ.1.1.2., ПСТ.1.1.3.  

ПСТ.2.1.1,ПСТ.2.1.2. , ПСТ.2.1.3. , ПСТ.2.1.5, ПСТ.2.1.4.  

ПСТ.3.1.1. ПСТ.3.1.2ПСТ.3.1.3ПСТ.3.1.4. ПСТ.3.1.5 

ПСТ.3.1.6. ПСТ.3.1.7. ПСТ.3.1.8. ПСТ.3.1.9. ПСТ.3.1.10. ПСТ.3.1.11ПСТ.3.1.12ПСТ.3.1.13ПСТ.3.1.14. 

ПСТ.3.1.15.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

ПСТ.1.1.7. ,ПСТ.1.1.9. ,ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.2.1.6. ПСТ.2.1.7. ПСТ.2.1.8. ПСТ.2.1.9. ПСТ.2.1.10. ПСТ.2.1.11.  

 ПСТ.3.1.6ПСТ.3.1.7. ПСТ.3.1.8. ПСТ.3.1.9ПСТ.3.1.10ПСТ.3.1.11ПСТ.3.1.12. ПСТ.3.1.13ПСТ.3.1.14. 

ПСТ.3.1.15 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

ПСТ.1.1.10, ПСТ.1.1.11, ПСТ.1.1.12. , ПСТ.1.1.15, ПСТ.1.1.14, ПСТ.1.1.13 

ПСТ.2.1.12,ПСТ.2.1.13. ,ПСТ.2.1.14. ПСТ.2.1.15ПСТ.2.1.16. ПСТ.2.1.17ПСТ.2.1.18ПСТ.2.1.19.  

ПСТ.3.1.16ПСТ.3.1.17ПСТ.3.1.18ПСТ.3.1.19. ПСТ.3.1.20ПСТ.3.1.21ПСТ.3.1.22 

Писмено изражавање 
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Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама, 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

ПСТ.1.1.16., ПСТ.1.1.17, ПСТ.1.1.18, ПСТ.1.1.20, ПСТ.1.1.19 

ПСТ.2.1.20. , ПСТ.2.1.21, ПСТ.2.1.23. ПСТ.2.1.22 

ПСТ.3.1.28, ПСТ.3.1.27., ПСТ.3.1.26, ПСТ.3.1.25. ПСТ.3.1.24, ПСТ.3.1.23 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

ПСТ.1.1.21, ПСТ.1.1.23, ПСТ.1.1.22.  

ПСТ.2.1.24. ПСТ.2.1.25. ПСТ.2.1.27. ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.3.1.29. ПСТ.3.1.30. ПСТ.3.1.32. ПСТ.3.1.31. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Географија, Биологија, Српски језик, Историја, 

Информатика 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Project 4 (4. Издање) – уџбеник и радна свеска, мултимедијални диск, извори са интернета 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Project 5 (4. Издање) – уџбеник и 

радна свеска, мултимедијални диск, извори са интернета, флеш картице, панои 

ИНОВАЦИЈЕ:  изокренута учионица, корелација, употреба технологије 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: континуираним праћењем напретка ученика на 

часовима, као и кроз писмене провере 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

0 Introduction  

Present simple and present continuous 

Talking about the future 

1 3 1 5 

1 Unit 1 - Past and Present 

Vocabulary: Materials, Clothes, describing clothes 

Past simple and past continuous 

Used to 

Modals (can, could, must, had to) 

6 7  13 

0,1 Revision   1 1 

2 Unit 2 - Fame and Fortune 

Vocabulary: Movies, Nouns and adjectives 

ICT: Computers 

Present Perfect 

Question tags 

6 7  13 

0-2 The First Written Task   3 3 

3 Unit 3 - Health and Safety 6 7  13 
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   -Vocabulary: Parts of the body, Food,  Sports 

   - Relative clauses 

   - Should/might 

   - Agreeing and disagreeing 

3 Unit 4 – Heroes 

-Vocabulary. Medieval knights, 

 -Adjectives with –ed or –ing 

2 6  8 

3,4 Revision   1 1 

5 Unit 5 - Our Environment 

Vocabulary: Our environment, (Australia – optional) 

Passive Voice 

3 3  6 

3-5 The Second Written Task   3 3 

6 Unit 6 – Relationships 

     -Time clauses 

    - First conditional 

2 3 1 6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 16 19 5 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 10 18 4 32 

УКУПНО 26 36 10 72 
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3.4.3.  Наставни програм ликовне културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

разред:7. одељење:7/1, 7/2 и 7/3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ васпитно-образовнограда у настави Ликовне културе за 7. разред: 

је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да на предују ка 

реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,  

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,   

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и  

нразвија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактеромовог наставног предмета.  

 

Задаци образовно-васповног рада у наставиЛиковнекултуре за 7. разред састојe се: 

-  у стварању разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна 

култура буду у пуној мери реализовани у развијању ученикове способности за: 

коришћењесвихликовнихелемената , 

ликовнистваралачкирад ,  

коришћење различитих материјалa и медијума  

усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине и  прeпознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа  

визуелну перцепцију и аперцепцију  

 критичкомишљење 

оплемењивањеживотноградногпростор 

активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине  

активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине 

неговање укупних људских достигнућа 

будућа занимања, професионалну оријентацију , еманципацију личности ученика и културу рада. 

Оперативнизадаци-Ученицитребада: 1.проширујуискуства у ликовномизражавању и развију 

ликовно-естетскисензибилитетза: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање 

покретаигре и звука и фотографију ; 2.упознајуосновнеелементеликовнеорганизације и припреме 

сезасамостално и колективнопреобликовањеодређеногпростора ; 3.сеоспособедаповезујулико-  

внирадсалитерарним и сценскимизразом, звуком и покретом и4.упознају вредностиспоменика 

културе и својукултурнубаштину 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 
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1. ниво - основни: ЛК. 1.1.1, ЛК.1.1.2.,ЛК.1.1.3., ЛК.1.2.1., ЛК.1.3.1.,ЛК.1.3.2.,ЛК.1.3.3.и ЛК.1.3.4. 

2. ниво - средњи: ЛК. 2.1.1, ЛК. 2.1.2., ЛК.2.2.1.,ЛК.2.2.2. и ЛК. 2.3.1.                                               

3. 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. и ЛК.3.3.4. 

 

 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ  ПРЕДМЕТИМА: 

Садржаји тема Ликовне културе у 7. разреду у корелацији су са садржајима следећих пре- 

дмета: Српски језик, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика,Техника и технологија 

 и Верска настава. 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 Уџбеник за 7. разред основне школе - ЛИКОВНА КУЛТУРА 7 - БИГЗ, 2016. година                                                                                                                                                                                     

   Аутори : Јован Глигоријевић  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

  У реализацији часова користиће се визуелна наставна средства ( репродукције уметничких дела, 

плакати,     ученички радови, презентације...), материјали за демонстративне методе рада и збирке 

предмета. 

 ИНОВАЦИЈЕ: 

  Усавршавање интерактивних метода рада,  тимски рад ученика ( пар и група)  као  и примена 

савремених   наставних средстава. 

  НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

  Провере образовних стандарда реализоваће се кроз ликовне вежбе, естетске анализе радова и 

уметничких  

дела, усмене и писане одговоре. 
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број 

теме 

               НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ                Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Арабеска      1  1      2      4 

   2. Пропорције  1 1 2  4 

 3. Композиција и простор  7 3 10 20 

 4. Обједињавање, покрета, игре и звука  1 - 5  6 

 5. Фотографија  1 - 1  2 

                            ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ 6      3     10  19 

.                            ДРУРО ПОЛУГОДИШТЕ 5      2 10 17 

УКУПНО 

 

    11 

 

     5 

 

20 

 

36 
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3.4.4. Наставни програм музичке културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура разред: седми одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 

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

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

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да  

упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

развију музикалност и креативност 

неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду 

у пуној мери реализовани 

стицање знања о музици различитих епоха 

развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике) 

даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

стварање одељенских ансамбала. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: МК. 1.1.2.  МК. 2.1.2.  МК. 1.3.2.  МК. 3.1.2.  МК.3.1.4,.  МК. 3.3.1.  . 

МК. 1.1.2.  МК. 1.2.2.  МК. 1.2.4.  МК. 2.1.2.  МК. 2.2.2.  МК. 3.1.2.  МК.3.1.3.  МК. 3.2.3.   

МК. 1 4 2   МК.1.4.4.  МК. 3.4.2. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: ликовна култура, историја 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: Уџбеник 

за 7. разред основне школе "музичка култура", Завод за уџбенике, Београд, 2011/12 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: клавир, музички стуб, онлајн 

извори, дечији инструменти 

 

ИНОВАЦИЈЕ:  

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: Сајт Министарства просвете "образовни 

стандарди за музичку културу 2011/12 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

 

 

1. 

УПОЗНАВАЊЕ МУЗИКЕ РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Праисторија 

Античка епоха 

Средњи век 

Ренесанса 

Барок 

Класицизам 

Музика на тлу Србије 

15 10 4 29 

2. ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

 

1 2 - 3 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

2 2 - 4 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 15 3 1 19 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 12 3 1 16 

УКУПНО 27 6 2 36 
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3.4.5. Наставни програм историје 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА разред: VII одељење:VII-1, VII-2, 

VII-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост 
и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да  
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје 

треба да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и 

процеса као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у 
пуној мери реализовани 
- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности   
у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 
друштвену, културну...). 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет историја 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Географија, српски језик, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање, страни језици 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

М. Омрчен, Н. Грбовић, Историја 7, Уџбеник за седми разред основне школе, Едука, Београд 

2013. 

 

Историјски атлас, г. редактор М. Благојевић, Завод за уџбенике-„Геокарта“, Београд (више 

издања). 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено, као и писмено на контролним и петнаестоминутним проверама знања 
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Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. УСПОН ЕВРОПЕ 4 4 1 9 

2. СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО 

XVIII ВЕКА 

9 9 1 19 

3. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 8 6 1 15 

4. НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА 

12 11 1 24 

5. СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 

XVIII ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX  ВЕКА  

2 2 1 5 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 21 19 2 42 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 14 13 3 30 

УКУПНО 35 32 5 72 
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3.4.6. Наставни програм географије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Географија разред:7. одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да  напредују ка 

реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,  

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,  

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за  предметне садржаје као и да упознају и 

разумеју географске објекте, појаве и процесе и законитости  у простору њихове узрочно 

последичне везе и односе,  

развију географску писмености географски начин мишљења свести и одговорног односа према 

свом завичају, држави, континентуи свету као целини и толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ГЕ:1.1.1 ГЕ.1.1.2 ГЕ.1.1.3 ГЕ.2.1.1  ГЕ.2.1.2 ГЕ.2.1.3 ГЕ.2.1.4 ГЕ.3.1.1 ГЕ.1.2.3 ГЕ.2.2.2 ГЕ.3.2.2   

ГЕ.1.3.1 ГЕ.1.3.2 ГЕ.2.3.1 ГЕ.2.3.2 ГЕ.3.3.1  ГЕ.3.3.2 ГЕ.1.4.2 ГЕ.2.4.2 ГЕ.3.4.3 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, Биологија, ТИО, Ликовно, Математика, Енглески језик, Руски језик, Француски језик, 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Географија за 7. Разред, Радна свеска за географију, географски атлас , интернет. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Географске карте, географски атлас, глобус, интернет,часописи... 

ИНОВАЦИЈЕ:Више ученичких радова у оквиру истраживања  са рефератима. 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Мање недовољних оцена због примене стандарда у раду. 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Увод 1   1 

2. Опште географске одлике Азије 11 8 2 21 

3. Опште географске одлике Африке 9 5  14 

4. Опште географске одлике Северне Америке 6 5 1 12 

5. Опште географске одлике Средње Америке 2 1  3 

6. Опште географске одлике Јужне Америке 5 3 1 9 

7. Опште географске одлике Аустралије и Океаније 4 2  6 

8. Опште географске одлике Арктика 1 1  2 

9. Опште географске одлике Антарктика 1 1  2 

10. Свет као целина 1 1  2 

БРОЈ ЧАСОВА Број часова 
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обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 22 14 3 39 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 19 13 1 33 

УКУПНО 41 27 4 72 
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3.4.7. Наставни програм физике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА разред:7 одељење: 7-1, 7-2, 7-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ.  

Циљеви и задаци наставе физике у седмом разреду су: 

 Упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 Разумевање појава, процеса и односа на основу физичких закона 

 Развијање радозналости , способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања 

 Развијање логичког и апстрактног мишљења 

 Схватање смисла и метода остваривања огледа и значаја мерења 

 Решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја. 

 Развијање радних навика  и  склоности ка изучавању наука о природи. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, географија, историја, биологија, ликовна култура,... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник за 7.разред основне школе – Физика 7 (Наташа Чалуковић), «Круг» 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 

 

Редни 

бр. 

наставне 

теме 

 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по 

теми 

За 

обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивањ

е 

градива 

 

За друге 

типове 

часова 

1. 
Сила и кретање 

18 9 9 0 

2. Кретање тела у гравиационом пољу 11 6 5 0 

3. Равнотежа  12 7 5 0 

4. Механички рад и енергија, снага 15 5 8 2 

5. Топлотне појаве 16 7 8 1 

У  К  У  П  Н  О : 72 34 35 3 
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3.4.8. Наставни програм математике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА разред:7 одељење: 7-1, 7-2, 7-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ: јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку 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 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: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној 

мери реализовани  

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

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу 

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

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

образовања и укључивање у рад 

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

апстрактног мишљења  

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 

математичке радозналости  

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

писменом и усменом облику  

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима  

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

усвајање основних својстава тих операција  

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

узајамних односа  

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

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука  

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

тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад  

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Наставна тема: Реални бројеви 

МА.1.1.2, МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.1.5, МА.1.4.3, МА.1.4.4, МА.2.1.1, МА.2.1.2, МА.2.2.2, 

МА.2.4.2, МА.2.4.3, МА.3.1.1, МА.3.1.2, МА.3.2.2. 

Наставна тема: Питагорина теорема 

МА.1.1.2, МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.1.4.1, МА.2.1.2, МА.2.2.2, МА.2.3.2, 
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МА.2.3.6, МА.3.3.1, МА.3.3.2, МА.3.2.2. 

Наставна тема: Цели и рационални алгебарски изрази – 1. део 

МА.1.1.3, МА.1.1.4, МА.1.2.1, МА.1.2.2, МА.1.2.3, МА.1.3.2, МА.2.1.1, МА.2.1.2, МА.2.1.4, 

МА.2.2.1, МА.2.2.2, МА.2.2.3, МА.3.1.1, МА.3.1.2, МА.3.2.2, МА.3.4.1. 

Наставна тема: Многоугао 

МА.1.1.4, МА.1.2.1, МА.1.2.2, МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.1.4.1, МА.2.1.2, 

МА.2.1.3, МА.2.2.2, МА.2.2.5, МА.2.3.1, МА.2.3.2, МА.2.3.6, МА.3.3.1, МА.3.3.2, МА.3.3.3, 

МА.3.5.4. 

Наставна тема: Цели и рационални алгебарски изрази – 2. део 

МА.1.1.4, МА.1.1.5, МА.1.2.1, МА.1.2.2, МА.1.2.3, МА.1.3.2, МА.2.1.2, МА.2.1.3, МА.2.2.1, 

МА.2.2.2, МА.2.2.3, МА.3.1.1, МА.3.2.2, МА.3.3.2. 

Наставна тема: Зависне величине и њихово графичко представљање 

МА.1.2.1, МА.1.2.4, МА.1.3.2, МА.1.4.1, МА.1.4.3, МА.1.5.1, МА.1.5.2, МА.1.5.3, МА.1.5.4, 

МА.2.2.1, МА.2.2.4, МА.2.3.2, МА.2.5.1, МА.2.5.4, МА.3.2.4, МА.3.3.2, МА.3.5.1, МА.3.5.4. 

Наставна тема: Круг 

МА.1.2.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.1.4.1, МА.1.4.4, МА.2.2.1, МА.2.2.2, МА.2.2.4, 

МА.2.3.2, МА.2.3.3, МА.3.3.2, МА.3.3.3. 

Наставна тема: Сличност троуглова 

МА.1.2.1, МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3, МА.1.3.6, МА.1.4.1, МА.2.2.1, МА.2.2.4, МА.2.3.2, 

МА.2.3.3, МА.2.5.4, МА.3.2.4, МА.3.3.2, МА.3.3.3, МА.3.3.6. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, географија, историја, биологија, ликовна култура,... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Математика – уџбеник и збирка за 7. разред основне школе, Креативни центар 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Реални бројеви 9  8 17 

2. Питагорина теорема 6  10 16 

3. Цели и рационални алгебарски изрази, 1. део 9  10 19 

4. Многоугао 6  6 12 

5. Цели и рационални алгебарски изрази, 2. део 8  14 22 

6. Зависне величине и њихово графичко представљање 8  16 24 
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7. Круг 6  10 16 

8. Сличност троуглова 4  6 10 

 Писмени задаци   8 8 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 35  45 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 21  43 64 

УКУПНО 56  88 144 
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3.4.9. Наставни програм биологије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Биологија разред:  VII одељење: VII 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

-ДА ученици усвајањем образовно васпитних садржаја стекну основне појмове о грађи човечјег 

тела,његовом историјском развоју и функционисању целог организма. 

-Да ученици развију навике запажање,способности критичког мишљења и логичко 

расуђивање,циљ је да ученици развију хигијенске навике и здравсвену културу 

ЗАДАЦИ: ученици треба да науче основне податке о развоју људксе врсте,етапе у развоју 

савременог човека и еволутивни положај човека данас. 

- Да стекну знање о грађи ћелија,ткива,и повезаности органа и органских системау организам 

као целину.Упознају основну грађу и улогу коже,облик и грађу костију и мисшића,грађу и 

функцију нервног система,грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем,грађу и функицју 

система за варење,система органа за циркулацију,система органа за излучивање,система органа 

за разможањање и фазе у полном сазревању човека и биолошку регулацију процеса везаних за 

пол.Упознају најчешћа обољења и поврее органских система човека,науче основна правила 

пружања прве помоћи и развију неопходне хигијенске навике.Схвате знајачај здравствене 

културе и репродуктивног здравља као значај и улогу породице у развоју опстанка и напретку 

људског друштва као и последице њеног нарушавања. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

БИ 1.1.4 БИ 1.2.1 БИ 1.2.2 БИ .1.2.4 Би 1.2.5 БИ 1.2.6 БИ 1.2.7 БИ 1.2.8 БИ 1.3.1 БИ 1.3.2 БИ 

1.3.3 БИ 1.3.4 БИ 1.3.5 БИ 1.3.5 БИ 1.3.6 БИ 1.3.7 БИ .1.3.8 БИ 1.3.9  БИ 1.5.1 БИ 1.5.2 БИ 1.5.3 

БИ 1.5.4 БИ 1..5.5 БИ 1.5.6 БИ 1.5.7 БИ 1.5.8 БИ 1.5.9 БИ 1.5.10  БИ 1.5.11 БИ 1.5.12 БИ 1.5.13 

БИ 2.2.1 БИ 2.2.2 БИ 2.2.3 БИ 2.2.4 БИ 2.2.5 БИ 2.2.6 БИ 2.2.7 БИ 2.2.8 БИ 2.2.9 БИ 3.3.1 Би 3.3.2 

БИ 3.3.3. БИ 3.3.4 БИ 3.3.5 БИ 3.3.6 БИ 3.3.7 БИ 3.5.1 Би 3.5.2 БИ 3.5.3 БИ 3.54 БИ 3.5.5 БИ 3.5.6 

БИ 3.5.7 БИ 3.5.8 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: географија, ликовна  култура, историја,хемија, 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Биологија за 7. разред основне школе и радна свеска, Завод за уџбенике Београд 

Аутори: Бригита Петров,Смиљка Стевановић-Пиштељић,Катица Пауновић 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Микроскоп, израда микроскопских препарата, 3д модели, фотографије, рачунар и интернет 

 

ИНОВАЦИЈЕ: коришћење технологије у настави (презентације, анимације, филмови) 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмена провера, писмена провера, домаћи задаци, пројекти ученик а(израда паноа, 

презентација) 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Порекло и развој људске врсте 4 1  5 

2. Грађа човечјег тела 33 16 9 58 

3. Репродуктивно здравље  

 

5 4  9 

  42 21 9 72 

       

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 25 11 4 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 17 10 5 32 

УКУПНО 42 21 9 72 
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3.4.10. Наставни програм хемије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА разред: 7. одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 Циљ наставе је да сви ученици стекну основну језичку и научну  писменост и да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама. Циљ је и развијање 

мотивисаности,заинтересованости за предметне садржаје,способности за извођење једноставних 

хемијских истраживања,као и  развијање способности ученика да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима. 

     Задаци наставе су: 

- омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији 

долази до сазнања 

- омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу,као и значај хемије за 

развој различитих технологија и друштва уопште 

- оспособити ученике да се користе хемијским језиком,тј.да разумеју значење хемијских 

симбола,формула и једначина 

- оспособити ученике да правилно користе уџбеник,радну свеску,као и основно лабораторијско 

посуђе и прибор.Ученик треба да овлада основним операцијама лабораторијске технике уз мере 

опреза и заштите,и да самостално изводи једноставне експерименте 

- оспособити ученике за извођење једноставних истраживања 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

 ХЕ1.1.9.                    ХЕ1.1.8.               ХЕ1.1.6. ХЕ2.1.1. ХЕ3.1.3. 

 ХЕ1.1.10.                  ХЕ1.1.11.             ХЕ1.1.7. ХЕ2.1.3.                    ХЕ3.1.4. 

 ХЕ1.1.1.                    ХЕ1.1.12. ХЕ2.1.2. ХЕ2.1.8.                    ХЕ3.1.7. 

 ХЕ1.1.2.                    ХЕ1.1.4. ХЕ2.1.7. ХЕ3.1.1.                    ХЕ3.1.8. 

 ХЕ1.1.3.                    ХЕ1.1.5. ХЕ2.1.4. ХЕ3.1.2.                    ХЕ3.1.9. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: физика, биологија, матаматика 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА:  

-    Хемија за 7.разред основне школе  

     аутори:Адамов Ј,Макивић Н,ОлићС . 

     издавач: Герундијум ,Београд  2012.год. 

-   Радна свеска са збирком задатакаа за 7.разрад основне школе 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Лабараторијски прибор и 

посуђе,хемикалије,наставни филмови,презентације,панои,модели молекула... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

Укупн

о 

1. Хемија и њен значај 1 0 2 3 

2. Основни хемијски појмови 6 5 3 14 

3. Структура супстанци     

3.1. Атом и структура атома 8 6 1 15 

3.2. Основне честице које изграђују 

супстанце:атоми,молекули и јони 

8 5 1 14 

4. Хомогене смеше-раствори 4 3 2 9 

5. Хемијске реакције и израчунавања 7 9 1 17 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

Укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 21 14 7 42 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 13 14 3 30 

УКУПНО 34 28 10 72 
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3.4.11. Наставни програм техничког и информатичког образовања 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техничко и информатичко 

образовање 

разред: 7 одељење: 71, 72, 73 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ : 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања 
Циљ наставе техничког и информатичког образовања јесте: 
 

– стицање основног техничког и информатичког образовања, 

– стицање базичне jeзичке, техничке и информатичке писмености, 

– стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за њихову примену у 

учењу, раду и свакодневном животу, 

– схватање законитости природних и техничких наука, 

– упознавање са техничко-технолошки развијеним окружењем, 

– развијање техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада, 

– схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у различитим струкама и областима 

живота, 

– упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених програма, као и њихово 

коришћење у свакодневном животу, 

– упознавање рада на рачунару с готовим програмима, 

– развијање психомоторних способности, 

– развијање стваралачког и критичког мишљења, 

– развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене идеје, према сопственом 

плану, чиме се афирмишу креативност и оригиналност, 

– схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима друштвенокорисног 

рада, 

– савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања 

технолошким процесима, 

– развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 

– стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 

– стицање знања за коришћење мерних инструмената, 

– упознавање са основним особинама материјала и правилан избор материјала приликом израде 

модела или макете, 

– упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије), 

– препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 

– упознавање с мерама заштите и потребе за обновом и унапређењем  живот- ног окружења. 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања 
Ученици треба да: 

– комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж – основним 

прибором и рачунаром), 

– користе рачунар у прикупљању информација, као и у њиховој обради и презентацији, 

– се служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе, 

– на основу физичких, хемијских и технолошких својстава, одаберу одговарајући материјал  (метал, 

легуру, неметал и погонски материјал)  за модел или упо- требно средство, 

– препознају елементе (компоненте)  из области машинства и да их компонују у једноставније  

функционалне  целине (графички и кроз моделе или употре- бне предмете), 
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– примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам, 

– разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

– правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за моделе и 

употребна средства, 

– одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак...), 

– препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу, 

– прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу, 

– одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

– одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром, 

– примењују мере и средства за личну заштиту на раду, 

– знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења, 

– на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, правилно одаберу своју 

будућу професију. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:  / 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

информатика и рачунарство, математика, физика, историја 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе Аутори: Иван 

Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко 

образовање за седми разред основне школе Решење: 650-02-221/2012-06, 2013-03-27 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

уџбеник, радна свеска, слике, мултимедијална презентација, пројектор, школска табла, прибор за техничко 

цртање, слике, модели аутоматских система и робота,  конструкторски комплети, интерфејс, модели 

топлотних мотора, , видео прилози са интернета или из колекције наставника/-це... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено излагање, тест, активност на часу, праћење практичног рада, самосталан практични рад 

графички рад, показивање иницијативе, рад у тиму. 

Писмена провера знања: препоручује се писмена провера знања у облику кратких петнаестоминутних 

тестова. 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Увод у машинску технику 2 / / 2 

2. Техничко цртање у машинству 5 / 3 8 

3. Инфорнатичке технологије 4 / 10 14 

4. Материјали 2 / / 2 

5. Мерење и контрола 1 / 1 2 

6. Технологија обраде материјала 3 1 / 4 

7. Машине и механизми 10 2 4 16 

8. Роботика 1 / 1 2 

9. Енергетика 5 1 / 6 
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10. Конструкторско моделовање- модули 2 / 14 16 

 Укупно 35 4 33 72 

 

  

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 25 1 14 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 10 3 20 32 

УКУПНО 35 4 33 72 
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3.4.12. Наставни програм физичког васпитања 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физичко васпитање разред: седми одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ – да разноврсним и систематским моторичким активностима 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. 

 

Општи и оперативни задаци – подстицање раста, 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 дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја, формирање морално-вољних квалитета личности, 

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

живота и рада, стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

 

Посебни оперативни задаци – усмерени развој основних моторичких способности, првенствено 

брзине и координације, усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

предвиђених програмом физичког васпитања, примена стечених знања, умења и навика у 

сложенијим условима (кроз игру, такмичење), задовољавање социјалних потреба за потврђивање 

и групним поистовећивањем, естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање 

естетских вредности, усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ФВ.1.1.1. Ученик 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.1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и 

мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.7. Ученик зна правилно да скаче у вис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.9. Ученик правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.11. Ученик 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 правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ. 

ФВ.1.1.13. Ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

ФВ.1.1.20. Ученик се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним 

облицима кретања (ходање, трчање). 

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике. 

ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ. 
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ФВ.1.1.24. Ученик правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује 

вежбе за поједине делове тела. 

ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби и њихову 

терминологију. 

ФВ.2.1.1. Ученик игра спортску игру 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 спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

ФВ.2.1.3. Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.5. Ученик зна правилно да скаче у вис леђном вариантом технике. 

ФВ.2.1.6. Ученик правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик зна правила за такмичења. 

ФВ.2.1.8. Ученик учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини. 

ФВ.2.1.9. Ученик на среднњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, 

поштује сигурносна правила. 

ФВ.2.1.10. Ученик правилно изводи згрчку. 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.18. Ученик повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује 

најмање један одабрани дечији плес. 

ФВ.2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове. 

ФВ.2.1.20. Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима. 

ФВ.2.1.22. Ученик правилно изводи и показује више комплекса вежби обликовања без и са 

реквизитима. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Биологија, музичка култура, ликовна култура, физика, математика, српски језик. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

Лопте, гимнастичке справе, струњаче, ситни реквизити,цд плејер. 

ИНОВАЦИЈЕ 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

Уз помоћ исхода. 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час 0 0 2 2 

2. Атлетика 5 4 9 18 

3. Спортске игре - одбојка 8 4 8 20 

4.  Вежбе на справама и тлу 6 4 10 20 

5.  Ритмичка гимнастика, плес и народне игре. 2 2 2 6 

6. Тестирање и мерење. 0 0 6 6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 13 8 19 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 8 6 18 32 

УКУПНО 21 14 37 72 
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3.4.13. Програм изборних предмета за седми разред 
 

 

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ:Цртање, сликање и вајање разред:7. група ученика 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру овог изборног предмета је подстицање и развијање стваралачког 

мишљења и деловања ученика у складу са  демократским опредељењем друштва и кар-актером 

овог изборног предмета.  

Задаци су:  

- развијање способности ученика за коришћење свих  ликовнивних елеманата и ликовни 

стваралачки рад;  коришћење различитих материјала и медијума; 

- усвајање естетских критеријума и развијање креативног мишљења; 

- доживљавање ликовних уметничких дела; развијање визуеле перцепције и аперцепције; 

развијање критичког мишљења;  

- оплемењивање животног радног простора; активно и ствралачко деловање у културном 

животу средине;  

- активно естетско унапређење своје околине;  очување природе, баштине, завичаја и 

домовине;  

- развијање способности за будућа занимања;  

- развијање еманципације ученика и културе рада. 

 

Оперативни задаци су:  

- проширивање искустава у ликовном изражавању и развијање сензибилитета 

за арабеску, пропорције, композицију и простор,  

- обједињавање покрета, игре и звука, фотографију и перформанс; 

- упознавање основних елеманата ликовне организације и припрема за самостално  

и колактивно преобликовање одређеног простоа; 

-  оспособљавање  за повезивање ликовног рада са  

литерарним сценским изразом, звуком и покретом  

- као и упознавање вредности споменика културе и своју културну баштину. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Садржаји изборног предмета у корелацији су са Ликовном културом, Математиком,  Српским 

језиком, Биологијом, Географијом, Историјом  и  Музичком културом. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

На часовима се користе визуелна наставна средства као што су плакати и репродукције 

уметничких  дела, збирке предмета као и средства и материјали за демонстративне методе. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Преношење ликовних искустава у природно научна подручја кроз избор тема и мотива 

и обликовање употребних предмета 

 

 

Ред.  

број 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Број часова 

обрада 
утврђ. 

градива 

други 

типови 
укупно 

1. Цртање     4      -     8    12 

  2. Сликање     3 -     9    12 

  3. Вајање     4      -     8    12 

      ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ  6      -  13    19 

     ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ     5      -     12    17 

            УКУПНО    11      -  25    36 

     

 

 

Датум предаје плана:                                                    Наставниик :Тања Веселиновић 

13.09.2017. 

Стручно веће: Илија Спасојевић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Изабрани спорт разред: седми одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ – унапређење физичких способности  и моторичких вештина, стицање неопходних 

теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима, усавршавање одређених 

моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

 

Задаци – Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и 

рад на тактичко-техничком усавршавању, примена стечених знања и умења у служенијим 

условима(кроз тренинг, такмичења), задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој 

такмичарског духа, залагање за фер игру и за фер навијање. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ФВ.1.1.1. Ученик 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.2.1.1. Ученик игра спортску игру 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 спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, математика, српски језик. 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лопте, струњаче, голови, ситни реквизити. 

 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Уводни и завршни час 0 0 2 2 

2. Правила игре 2 1 1 4 

3. Технички елементи игре 4 4 11 19 

4. Тактичко-технички елементи игре 3 1 7 11 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 5 3 10 18 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 4 3 11 18 

УКУПНО 9 6 21 36 

 

 

 

Назив предмета  Верска настава  

Разред седми 

Годишњи број 

часова  

36 

 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме 

ученик ће:  

ПРЕПОРУЧ

ЕНИ 

САДРЖАЈИ 

ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  
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I – УВОД  

1. 

Упознава

ње 

садржајa 

програма 

и начинa 

рада  

 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом 

и начином 

реализације 

наставе 

Православн

ог 

катихизиса;  

 

Установити 

каква су 

знања 

стекли и 

какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања  

 

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 7. 

разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном разреду 

школовања.  

 

 Упознавање 

са садржајем 

програма и 

начином рада  

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у 

живот кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као 

и са начином вредновања 

њиховог рада.  
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II – 

БОГОПОЗ

НАЊЕ  

2. Процес 

сазнавања  

3. 

Личносно 

познање  

4. Познање 

Бога  

5. Бог је 

један, али 

није сам  

 
 Подстаћи 

ученике да 

преиспитају 

свој однос 

према 

знању и 

учењу;  

 Кроз 

очигледне 

примере и 

експеримен

те 

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; 

Објаснии 

ученицима 

да нам 

Христос 

открива 

Бога као 

Свету 

Тројицу;  

 Развити 

код ученика 

свест о 

љубави као 

темељу 

заједнице  

 

 

 
 моћи да уочи да 

су знање и учење 

важни у његовом 

животу;  

 моћи да кроз 

очигледне примере 

и експерименте 

закључи да постоје 

различити начини 

сазнавања  

 моћи да кроз 

примере из личног 

искуства уочи да 

једино онај кога 

заволимо за нас 

постаје личност - 

непоновљиво и 

бескрајно важно 

биће;  

 моћи да повезује 

личносно познање 

са нашим познањем 

Бога;  

 моћи да препозна 

да нам Христос 

открива Бога као 

љубавну заједницу 

три личности;  

моћи да вреднује 

своје понашање на 

основу љубави коју 

исказује према 

својим ближњима;  

 бити подстакнут 

на одговорније 

обликовање 

заједничког живота 

са другима.  

 

 

 
 Процес 

сазнавања као 

дело целе 

личности: 

чула, разум, 

слободна 

воља, 

искуство  

 Личносно 

познање, 

упознавање 

кроз љубав  

 Познање 

Бога  

 Бог је један, 

али није сам 

(Бог је 

заједница три 

личности: 

Отац, Син и 

Свети Дух)  
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III - 

СИМВОЛ 

ВЕРЕ  

6. Сабори 

као израз 

јединства 

Цркве  

7. 

Васељенск

и сабори  

8. Символ 

вере  

9. 

Богочовек 

Христос  

 
 Указати 

ученицима 

на Саборе 

као израз 

јединства 

Цркве;  

 

Објаснити 

појмове 

јереси и 

догмата;  

 Пружити 

ученицима 

основно 

знање о 

историјско

м 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;  

 

 
 моћи да уочи да је 

Црква на Саборима 

решавала проблеме 

са којима се 

сусретала кроз 

историју;  

 бити подстакнут 

да своје проблеме и 

несугласице са 

другима решава 

кроз разговор и 

заједништво;  

 знати да је 

Символ вере 

установљен на 

Васељенским 

саборима;  

 умети да 

интерпретира 

Символ вере;  

 знати да се 

Символ вере 

изговара на 

Крштењу и 

Литургији;  

 моћи да уочи да 

појам Богочовека 

описује Христа као 

истинитог Бога и 

истинитог Човека;  

 

 
 Сабори као 

израз 

јединства 

Цркве  

 Васељенски 

сабори  

 Символ вере  

 Христос је 

истинити Бог 

и истинити 

Човек  

 

Врсте наставе  
Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

 теоријска настава (34 часова)  

 практична настава (2часа)  

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  
 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.  
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IV - 

СВЕТОТА

ЈИНСКИ 

ЖИВОТ 

ЦРКВЕ  

10. 

Светотаји

нски 

живот 

Цркве  

11. Света 

Литургија 

– светајна 

Цркве  

 
 Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

да се кроз 

учешће у 

Светим 

Тајнама 

Цркве наш 

живот и сви 

његови 

елементи 

узводе у 

личносни 

однос са 

Богом;  

 Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

смисла и 

значаја 

Светих 

Тајни;  

 

 
 моћи да увиди да 

Црква Светим 

Тајнама повезује 

човека са Богом у 

најважнијим 

моментима његовог 

живота (рођење и 

духовно рођење – 

Крштење, венчање и 

Брак, Црквена брига 

за болесне у 

јелеосвећењу...)  

 моћи да увиди да 

је Литургија извор и 

циљ свих Тајни 

Цркве;  

 

 
 

Светотајински 

живот Цркве  

 Света 

Литургија као 

светајна Цркве  

 Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазањ

а  

 Света Тајна 

Исповести  

 

 
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.  

 
У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу.  

 Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као 

простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа 

његовог живота.  
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V - 

СРПСКА 

ЦРКВА 

КРОЗ 

ВЕКОВЕ  

18. Света 

браћа 

Кирило и 

Методије  

19. Свети 

Сава  

20. Срби 

светитељи  

21. Крсна 

слава и 

обичаји  

 
 

Објаснити 

ученицима 

значај 

мисионарск

е и 

просветите

љске 

делатности 

Свете браће 

и Светог 

Саве;  

 Указати 

ученицима 

кроз 

примере 

српских 

светитеља 

на значај 

стицања 

хришћанск

их врлина;  

 

 
 моћи да препозна 

да култура и 

писменост Словена 

имају корен у 

мисионарској 

делатности 

просветитеља 

равноапостолних 

Кирила и Методија;  

 моћи да објасни 

просветитељску 

улогу и значај 

Светога Саве за 

српски народ;  

 бити подстакнут 

да доживи српске 

светитеље као 

учитеље 

хришћанских 

врлина;  

 

 
 Света браћа 

Кирило и 

Методије  

 Свети Сава  

 Срби 

светитељи 

(вероучитељ 

ће на више 

часова 

описати живот 

и подвиге 

неколико 

светитеља 

Српске Цркве 

по избору: - 

Света лоза 

Немањића  

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће 

остварити на два начина:  

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  
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Српска 

црквена 

баштина 

 
 Указати 

ученицима 

на 

историјски 

пут Српске 

Цркве кроз 

житија 

изабраних 

светитеља;  

 Подстаћи 

ученике да 

развију 

доживљај 

Крсне славе 

као 

молитвеног 

прославља

ња 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.  

 

 
 моћи да препозна 

неговање српских 

православних 

обичаја као начин 

преношења искуства 

вере и прослављања 

Бога и светитеља  

 моћи да препозна 

евхаристијску 

симболику у 

елементима Крсне 

Славе;  

 бити подстакнут 

да прослављање 

Крсне славе везује 

за Литургију  

 бити подстакнут 

да доживи, вреднује 

и негује богатство и 

лепоту српске 

културне баштине.  

 

 
- Св. цар Лазар 

- Св. Василије 

Острошки - 

Св. Николај 

Жички и 

Охридски - Св. 

Петар 

Цетињски - 

Св. Вукашин 

из Клепаца)  

 Крсна слава 

и обичаји 

(литије, 

храмовне и 

градске 

славе...)  

црквена 

баштина  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања 

ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  
Увод – 1  

Богопознање – 5  

Символ Вере – 6  

Светотајински живот Цркве – 

11  

Српска Црква кроз векове – 11  

Евалуација – 1+1  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Француски језик разред: седми одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ 

наставестраногјезикајестедасеосигурадасвиученицистекнубазичнујезичкуписменост и 

данапредујукареализацијиодговарајућихСтандардаобразовнихпостигнућа, 

дасеоспособедарешавајупроблеме и задатке у новим и непознатимситуацијама, даизразе и 

образложе своје мишљење и дискутујусадругима, развијумотивисаностзаучење и 

заинтересованост запредметнесадржаје, као и даовладајукомуникативнимвештинама и 

развијуспособности и методеучењастраногјезика. 

Задацинаставестраногјезика у основномобразовању и васпитањујесу: 

- развијањесазнајних и интелектуалнихспособностиученика, његовиххуманистичких, моралних и 

естетскихставова, 

- стицањепозитивногодносапремасопственомјезику и културномнаслеђу, као и 

премадругимјезицима и културама, узуважавањеразличитости и навикавањенаотвореност у 

комуникацији, 

- стицањесвести и сазнања о функционисањустраног и матерњегјезика, 

- унапређивањезнањаизстраногјезика, којаћемуомогућитидасе у једноставнојусменој и 

писменојкомуникацијиспоразумевасаљудимаиздругихземаља, 

- усвајањенормивербалне и невербалнекомуникације у 

складусаспецифичностимајезикакојисеучи, 

- подстицањенадаљеучењеистогилидругогстраногјезика, 

билосамосталноилинавишемнивоуобразовања. 

У процесуучењастранихјезикаученикбогатисебе и, упознајућидругог, стичесвест о 

значајусопственогјезика и културе у контактусадругимјезицима и културама. 

Ученикразвијарадозналост, истраживачкидух и 

отвореностпремакомуникацијисаговорницимадругихјезикаЦиљнаставефранцускогјезика у 

основномобразовањузаснивасенапотребамаученикакојесеостварујуовладавањемкомуникативним

вештинама и развијањемспособности и методаучењастраногјезика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 

функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
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социокултурне норме интеракције. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:сви предмети где се може увежбавати говор и 

употреба француског језика. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник и Радна свеска  Pixel 3 за седми разред основне школе, Дата Статус, Београд, 2013. 

Аутори : Sylvie Schmitt , Anne-Cécile Couderc 

Граматикафранцускогјезика, ДатаСтатус, Београд, 2012.  

Приручник за француски језик,SylvieSchmitt. 

Мултимадијални диск. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

-диск плејер, пројектор или лаптоп и екран, флеш картице, панои 

ИНОВАЦИЈЕ:корелација страног језика и спорта, употреба кратких филмова 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Редовномприменомкомбинованогкомуникативногприступа (усменакомуникација, 

обрадатекста....) и писменимпроверама, тј.,коришћењем разноврсних модела наставе који 

подстичу мишљење и стицање функционалног знања. 

 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Unité 0:Apprends avec les autres  4 1 5 

2. Unité 1:Reste en forme 4 5 1 10 

3. Unité 2:Profite de tes loisirs 5 5 3 13 

4. Unité 3:Prépare l’avenir 5 7  12 

5. Unité 4:Partage des informations 4 5 1 10 

6. Unité 5:Affirme-toi 4 5 3 12 

7. Unité 6:Voyage dans un pays francophone 4 5 1 10 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО    26    36    10    72 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик разред:седми одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама 

ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и 

метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте:развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика,његових хуманистичких,моралних и естетских 

ставова,стицање позитивног односа према другим језицима и културама,као и према сопственом 

језику и културном наслеђу,уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији,стицање свести и знања о функционисању страног и матерњег језика. Током 

основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално,учење истог или 

другог страног језика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:језицима и културама .Ученик развија радозналост,истраживачки 

дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Посебни стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама[1] предвиђеним наставним 

програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом.  

Писано изражавање 

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђениом наставним 

програмом,поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом,поштујући социокултурне норме интеракције.  

Знања о језику[2] 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:Математика,Српски језик 
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УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА:  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:табла,маркери,цд плејер,цд 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

писмене и усмене провере знања 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

обрада други 

типов

и  

укупн

о  

1. Бинго 1 0 1 

2. Урок 1 

Кумиры молодёжи 

4 8 12 

3. Мы повторяем 0 1 1 

4. Контрольная работа 0 1 1 

5. Урок 2 

Счасливого пути 

3 9 11 

6. Перед чтением 0 1 1 

7. Мы повторяем 0 1 1 

8. Письменная работа 1 2 3 

9. Урок 3 

Летняя школа в России 

5 6 11 

10. ТРКИ 0 1 1 

11. Контрольная работа 0 1 1 

12. Урок 4 

Мы умеем веселиться 

3 8 11 

13. Чтение 0 1 1 

14. Мы повторяем 0 1 1 

15. Письменная работа 0 3 3 

16. ТРКИ 

Систематизация 

4 8 12 

     

БРОЈ ЧАСОВА  

   

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 14 26 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 7 25 32 

УКУПНО 21 51 72 
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3.5. Наставни програм за осми разред 
 

3.5.1.Наставни програм српског језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Српски језик разред: 8. одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку и писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског 

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

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

српске и светске баштине и савремене уметности. 

Задаци наставе српског језика: 

- 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 ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног 

језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

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

могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

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

слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

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

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

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

процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором 

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

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 позоришне и филмске уметности; 



342 
 

- 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: 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, 

дијалектологије; 

- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, 

негује и развија књижевни језик; 

- даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика; 

- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; 

развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и језика 

реклама); 

- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 

приступачних овом узрасту; 

- ситематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

- обнављање и систематизовање знања из свих подручја. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

1. ТЕМА 

 1.4.3,  1.4.7, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 

1.3.20, 1.3.21, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.2, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.4., 2.4.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.4, 3.4.7, 3.4.8 

2. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.16, 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.4.4., 

3.4.5, 3.4.7 

3. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.3.1, 1.3.21, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

4. ТЕМА 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.8, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 

1.4.9, 2.2.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

5. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.15, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.3.1, 2.3.11, 2.3.5, 
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2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7 

6. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.11, 1.3.6, 1.3.8, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 2.1.1, 2.1.1., 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 3.1.1, 3.3.5, 3.4.6, 3.4.7 

7. ТЕМА 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.9, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.2.1, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.7, 3.1.1., 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.9 

8. ТЕМА 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.11, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 

1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 

2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 3.1.4, 3.2.5, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, географија, ликовна култура, музичка култура, народна традиција, верска настава 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

1. „Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе Аутори: Зорица Несторовић, Златко 

Грушановић; Клет, Београд, 2016. 

 2. Граматика 8, српски језик за осми разред основне школе Аутори: Весна Ломпар; Клет, 

Београд, 2016. 

 3. „Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе Аутори: 

Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић; Клет, Београд, 2016. 

4. „Наставни листови 8”, уз Граматику српског језика за осми разред основне школе Аутори: 

Весна Ломпар, Славка Јовановић; Клет, Београд, 2016. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Читанка, граматика, радна свеска, наставни листићи, тестови за завршни испит, ученички радови, 

панои 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типови 

укупно 

1. Кад се сретну сан и јава 10 5 2 17 

2. Савиним стопама 9 4 3 16 

3. Земља тврда, а небо високо 11 3 3 17 

4. Говорити о љубави, то је већ помало волети 10 4 2 16 

5. Усправна земља 10 5 3 18 

6. Цео свет је позорница 10 4 4 18 

7. Мрвица детињства 9 6 2 17 

8. Кућа насред пута 8 6 3 17 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупно 
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 48 20 12 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 29 17 10 56 

УКУПНО 77 37 22 136 

 

3.5.2. Наставни програм страног језика 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред: 

VIII 

одељење:VIII-1, VIII-2, VIII-

3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост 

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

да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и 

методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим 

језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и 

писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 

се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем 

нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 

функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 
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Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  Физичка култура, Српски језик, Географија 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Project 5 (4. Издање) – уџбеник и радна свеска, мултимедијални диск, извори са интернета 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: диск плејер, пројектор или 

лептоп и екран, 

флеш картице, панои 

ИНОВАЦИЈЕ:  Корелација спорта и језика, употребакратких филмова, изокренута учионица 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: Редовном применом комбинованог 

комуникативног приступа (усмена комуникација, обрада текста....) и писменим проверама 

 

 

Ред. 

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

0 Introduction  

- Present simple and present continuous 

1 3  4 

1     Unit 1:  Problems 

      -Talking about the past  (past tenses revision) 

 

     - Vocabulary :Describing people, Problems,    Talking 

about the problem 

4 7  11 

0,1 Revision   1 1 

2 Unit 2: Place and time 

Talking about the future 

Vocabulary: Parts of a town 

First conditional 

Vocabulary: Time 

4 7  11 

0-2 The First Written Task   3 3 

3 Unit 3: Risks 

Would 

Second conditional 

Vocabulary: A dangerous world, Warning signs 

 

4 7  11 

3 Revision 

                

  1 1 

4 Unit 4: Can I ask…?  

Vocabulary : The media, Jobs 

Question forms 

Phrasal verbs 

4 7  11 
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0-4 The Second Written Task   3 3 

5 Unit 5: Buying and selling  

 Vocabulary: Money 

Passive 

Reported speech 

4 7  11 

 Revision   1 1 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО 21 38 9 68 
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3.5.3. Наставни програм ликовне културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

разред 8. одељење:8/1, 8/2 и 8/3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ васпитно-образовног рада наставе Ликовне културе у 8. разреду: 

је да се осигура да свиученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и дана предују ка 

реализацији одговарајућих Стандардаобразовнихпостигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и да подстиче и развија ученичко  стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактеромовог наставног предмета.  

Задаци васпитно-образовноградасу :  

стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна 

култура буду у пуној мери реализовани 

развијањеспособностиучениказаопажањеквалитетасвихликовнихелемената; 

стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

 развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

 развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и 

раде; 

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

друштвене појаве; 

омогућавање разумевања и позитивног емоционалногстава према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја визуелних уметности и  

развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

Оперативни задаци: Ученици треба да се: 

оспособе да опажају и представљају  

слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, јединства и доминанте у просторуи 

фантастике; 

формирају на вике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног 

времена  

ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад односно за различита занимања. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 
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1. ниво - основни: ЛК. 1.1.1, ЛК.1.1.2.,ЛК.1.1.3., ЛК.1.2.1., ЛК.1.3.1.,ЛК.1.3.2.,ЛК.1.3.3.и ЛК.1.3.4. 

2. ниво - средњи: ЛК. 2.1.1, ЛК. 2.1.2., ЛК.2.2.1.,ЛК.2.2.2. и ЛК. 2.3.1.                                               

3. 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. и ЛК.3.3.4. 

 

 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ  ПРЕДМЕТИМА: 

Садржаји тема Ликовне културе у 8. разреду у корелацији су са садржајима следећих пре- 

дмета: Српски језик, Музичка култура, Историја, Биологија, и Верска настава. 

 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 Уџбеник за 8. разред основне школе - ЛИКОВНА КУЛТУРА 8 - БИГЗ, 2016. година                                                                                                                                                                                     

   Аутор : Јован Глигоријевић  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

  У реализацији часова користиће се визуелна наставна средства ( репродукције уметничких дела, 

плакати,     ученички радови, презентације...), материјали за демонстративне методе рада и збирке 

предмета. 

 ИНОВАЦИЈЕ: 

  Усавршавање интерактивних метода рада,  тимски рад ученика ( пар и група)  као  и примена 

савремених   наставних средстава. 

  НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

  Провере образовних стандарда реализоваће се кроз ликовне вежбе, естетске анализе радова и 

уметничких  

дела, усмене и писане одговоре. 
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број 

теме 

               НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ                Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Слободно компоновање   1 1 3 5 

   2. Визуелна метафорика и споразумевање 2 1 4 7 

 3. Контраст, јединство и доминанта у простору 5  2  9 16 

 4. Слободно компоновање и фантастика 2  1 3  6 

.      

                            ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ 5 3 10 18 

.                            ДРУРО ПОЛУГОДИШТЕ 5 2  9 16 

УКУПНО 

 

 10 

 

5 

 

20 

 

34 
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3.5.4. Наставни програм музичке културе 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура разред: осми одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 

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

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

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха; 

развију музикалност и креативност; 

негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног 

рада са ученицима. 

Задаци наставе музичке културе су следећи: 

стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду 

у пуној мери реализовани 

стицање знања о музици различитих епоха 

стицање знања о музици различитих епоха; 

развијање способности извођења музике (певање/свирање); 

развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике; 

подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике); 

даље упознавање изражајних средстава музичке уметности; 

оформити и неговати рад школског ансамбла. 

  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: МК. 1.1.2.  МК. 1.2.3.  МК. 2.1.2.  МК. 2.1.3.  МК. 3.3.1.   

МК. 1.1.2.  МК. 2.2.2.  МК. 3.1.3.  МК. 3.3.1.    

МК. 1.4.2.  МК. 1.4.4.  МК. 3.4.2.  МК. 3.4.3. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  ликовна култура, историја, географија, верска 

настава, грађанско васпитанје 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: Уџбеник 

за 8. разред основне школе "музичка култура", Завод за уџбенике, Београд, 2012, "Водич кроз 

историју музике", Оливера Ђурић, "Историјски развој музичке кутуре у Србији", Стана Ђурић 

Клајн, про - музика, Београд, 1971. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: клавир, музички стуб, онлајн 

извори, дечији инструменти. 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: Сајт Министарства просвете: стандарди за 

предмет музичка култура 2011/12 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. УПОЗНАВАЊЕ МУЗИКЕ РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

    

2. ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ     

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ     

      

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 13 6 - 19 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 10 4 1 15 

УКУПНО 23 10 1 34 
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3.5.5. Наставни програм историје 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА разред: VIII одељење:VIII-1, VIII-

2, VIII-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

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

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје  мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и  процеса, као и развијању националног и европског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су: 

стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери 

реализовани 

да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју 

људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 

културну...). 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет историја 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Географија, српски језик, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање, страни језици 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

З. Павловић, Ј. Боснић, Мозаик прошлости 8, Уџбеник историје за осми разред основне школе са 

историјским картама и одабраним историјским изворима, БИГЗ,  Београд 2010. 

 

Историјски атлас, г. редактор М. Благојевић, Завод за уџбенике-„Геокарта“, Београд (више 

издања). 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено, као и писмено на контролним и петнаестоминутним проверама знања 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ 

XX ВЕКА 

3 2 1 6 

2. СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

6 6 1 13 

3. ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ 

И ЕВРОПИ 

3 2  5 

4. СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ 

3 2 1 6 

5. СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

3 2  5 

6. ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 4 3  7 

7.  ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ 2 2  4 

8. ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 4 4 1 9 

9. СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 2 2 1 5 

10. ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

     4      3      1      8 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 23 17 3 43 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 12 10 3 25 

УКУПНО 35 27 6 68 
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3.5.6. Наставни програм географије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Географија  разред:8. одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:   

Да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да  напредују ка 

реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,  

да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама , да изразе и 

образложе своје мишљењеи дискутују са другима, развију мотивисамост за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима пружи знања и објашњења о 

савременим географским појавама,објектим   и процесима.   

Ослањајући се на предходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити 

разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених 

друштвено економских процеса и промена, како у начој држави, тако и на Балканском 

полуострву, Европи и свету као целини. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ГЕ:1.1.3 ГЕ:2.1.1 ГЕ.2.1.2 ГЕ.2.1.3 ГЕ.2.1.4 ГЕ 3.1.1 ГЕ.ГЕ.1.2.3 ГЕ.2.2.2 ГЕ.3.2.2  ГЕ.1.3.1 

ГЕ.1.3.2  

ГЕ.2.3.1  ГЕ.2.3.2  ГЕ.3.1.1 ГЕ.3.3.2 ГЕ.1.4.1 ГЕ.2.4.1 ГЕ.3.4.1 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, Биологија, Математика, Хемија, Ликовно, ТИО... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Географија за 8. Разред , радна свеска за 8. Разред   

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Географске карте, глобус, неме карте,  

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Више самосталних радова  (истраживачког рада ) реферата , презентација... 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Тестови по нивоима ( мало недовољних оцена ) 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Увод у програмске садржаје 1   1 

2. Географски положај границе и величина  

Републике Србије 

1 1  2 

3. Природно географске одлике Р.  Србије 19 9 2 30 

4. Становништво и насеља Србије 6 3  9 

5. Привреда Србије 11 5  16 

6. Завичајна географија 2 1  3 

7. Срби ван граница Србије 2 1  3 

8. Србија у савременим интеграцијским процесима 2 1  3 
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9. Годишња систематизација градива  1  1 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 25 12 2 39 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 19 10  29 

УКУПНО 44 22 2 68 
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3.5.7. Наставни програм физике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физика  разред:8 одељење: 8-1, 8-2, 8-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

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

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне законе 

природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање 

физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су 

- развијање функционалне писмености, 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и 

критичког мишљења, 

- развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

- развијање логичког и апстрактног мишљења, 

- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

- развијање способности за примену знања из физике, 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

- примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

- зна услове за настанак струје и Омов закон 

- уме да рукује мерним инструментима, 

- користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће физичке величине 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник из физике за осми разред основне школе (Наташа Каделбург), «Круг» 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 
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Редни 

бр. 

наставне 

теме 

 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по 

теми 

За обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивање 

градива 

 

За друге 

типове 

часова 

1. 
Осцилаторно и таласно кретање 

11 7 4 0 

2. Светлосне појаве 14 9 5 0 

3.  Електрично поље 11 7 4 0 

4. Електрична струја 18 10 8 0 

5. Магнетно поље 8 5 3 0 

6. Нуклеарна  физика 6 3 3 0 

7.      

8.      

У  К  У  П  Н  О : 68 41 26 0 
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3.5.8. Наставни програм математике 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА разред:8 одељење: 8-1, 8-2, 8-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ:јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: - оспособи 

ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; - оспособи ученике 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; - развије мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје; - осигура да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; - оспособи 

ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе; - представља основу за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; - доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика.  

Задаци:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани; 

 - нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања 

квалитета живота;  

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

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  

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

различитим подручјима људске делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у 

рад;  

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

апстрактног мишљења;  

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 

математичке радозналости;  

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

писменом и усменом облику;  

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;  

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

усвајање основних својстава тих операција;  

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

узајамних односа;  

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

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

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

тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;  

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Наставна тема: Сличност троуглова 
МА.1.3.3, МА.2.2.4, МА.2.3.2, МА.3.3.1, МА.3.3.2, МА.3.3.6, МА.3.4.1. 

Наставна тема: Линеарне једначине с једном непознатом 

МА.1.2.1, МА.2.2.1, МА.2.2.3, МА.2.2.5, МА.2.5.4, МА.3.3.1, МА.3.2.3, МА.3.2.5. 

Наставна тема: Тачка, права, раванМА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.4. 
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Наставна тема: Линеарне неједначине с једном непознатом 

МА.1.1.3, МА.1.2.1, МА.2.2.1, МА.2.2.3, МА.3.1.1, МА.3.2.1, МА.3.2.5. 

Наставна тема: Призма 

МА.1.3.2, МА.1.3.4, МА.1.4.1, МА.1.4.2, МА.1.4.4, МА.1.5.4, МА.2.3.4, МА.3.3.2, МА.3.3.4, 

МА.3.4.1. 

Наставна тема: Линеарна функција 

МА.1.2.4, МА.1.3.1, МА.1.5.2, МА.1.5.3, МА.2.2.1, МА.2.2.4, МА.2.5.1, МА.3.2.1, МА.3.2.4, 

МА.3.5.1. 

Наставна тема: Графичко представљање података 

МА.1.5.2, МА.1.5.3, МА.2.5.2, МА.2.5.3, МА.3.5.2, МА.3.5.3. 

Наставна тема: Пирамида 

МА.1.1.2, МА.1.3.2, МА.1.4.1, МА.1.4.2, МА.2.3.4, МА.3.3.4, МА.3.4.2. 

Наставна тема: Системи линеарних једначина са две непознатом 

МА.1.2.1, МА.1.2.3, МА.2.1.2, МА.2.2.1, МА.2.5.1, МА.3.2.1. 

Наставна тема: ВаљакМА.1.3.5, МА.2.3.5, МА.3.3.5. 

Наставна тема: КупаМА.1.3.5, МА.2.3.5, МА.3.3.5. 

Наставна тема: ЛоптаМА.1.3.5, МА.2.3.5, МА.3.3.5. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, географија, историја, биологија, ликовна култура,... 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Математика – уџбеник и збирка за 8. разред основне школе, Круг 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Писмено на контролним и писменим задацима и усмено на осталим часовима 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Сличност троуглова 3  5 8 

2. Линеарне једначине са једном непознатом 4  7 11 

3. Тачка, права и раван 5  7 12 

4. Линеарне неједначине са једном непознатом 3  4 7 

5. Призма 4  10 14 

6. Линеарна функција 5  7 12 

7. Пирамида 4  12 16 

8. Графичко представљање статистичких података 3  5 8 
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9. Системи линеарних једначина са две непознате 7  5 12 

10. Ваљак 3  7 10 

11. Купа 3  9 12 

12. Лопта 3  3 6 

 Писмени задаци   8 8 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 28  52 80 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 19  37 56 

УКУПНО 47  89 136 
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3.5.9. Наставни програм биологије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Биологија  разред: VIII одељење:VIII 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

подстицање ученика на стицање знања,  способност запажања, критичког мишљења и 

закључивања, 

развијање љубави ученика према природи и другим живим бићима, као и осећање дужности да 

своје сопствено окружење штите и унапређују 

изграђивања еколошке и здравствене културе ученика 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

* БИ. 1.1.1. БИ. 1.1.4. БИ. 1.2.2. БИ. 1.2.6. БИ. 1.3.1. 

БИ. 1.4.1. БИ. 1.4.6. БИ. 1.5.1. БИ. 1.5.2. БИ. 1.5.7. 

БИ. 1.5.8. БИ. 2.1.3. БИ. 2.3.5. БИ. 2.3.6. БИ. 2.4.1. 

БИ. 2.4.2. БИ. 2.5.5. БИ. 3.2.1. БИ. 3.2.2. БИ. 3.3.6. 

БИ. 3.4.1. БИ. 3.4.2. БИ. 3.4.7. БИ. 3.5.7. БИ. 3.5.8. 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: географија, ликовна  култура, историја, физика 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Биологија за 8. разред основне школе и радна свеска, Завод за уџбенике Београд 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Микроскоп, израда микроскопских препарата, 3д модели, фотографије, рачунар и интернет 

ИНОВАЦИЈЕ: коришћење технологије у настави (презентације, анимације, филмови) 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: Усмена провера, писмена провера, домаћи 

задаци, пројекти ученик а(израда паноа, презентација) 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

др. типови 

пројекти, 

дебате 

укупно 

I Увод 4 2  6 

II Екологија и животна средина 9 5  14 

III Разноврсност екосистема, угрожавање, заштита 

и унапређивање 

13 5 4 22 

IV Глобалне последице загађивања животне 

средине 

5 3 1 9 

V Животна средина и одрживи развој 4 3 2 11 

VI Животна средина, здравље и култура живљења 3 3 1 7 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 26 12 2 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 12 9 7 28 

УКУПНО 38 21 9 68 
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3.5.10. Наставни програм хемије 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА разред: 8. одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

       Циљ наставе је да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и 

законима по којима се оне одигравају,да схвате материјалност света и његову узрочно-

последичну повезаност.Циљ је и развијање мотивисаности,заинтересованости за предметне 

садржаје,способности за извођење једноставних хемијских истраживања,као и оспособљавање 

ученика за тражење и коришћење информација у различитим изворима,и подстицање 

радозналости и креативности. 

 

     Задаци наставе су: 

- омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и да стекну основна знања о 

хемијским појавама,променама и законитостима 

- омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу,као и значај хемије за 

развој различитих технологија и друштва уопште 

- оспособити ученике да се користе хемијским језиком,тј.да разумеју значење хемијских 

симбола,формула и једначина 

- оспособити ученике да правилно користе уџбеник,радну свеску,као и основно лабораторијско 

посуђе и прибор.Ученик треба да овлада основним операцијама лабораторијске технике уз мере 

опреза и заштите,и да самостално изводи једноставне експерименте 

- корелацијом са сродним дисциплинама омогућити ученицима стицање целовите представе о 

природи и појавама које се у њој одигравају 

- оспособити ученике за извођење једноставних истраживања 

- указати на потребу заштите природе,животне и радне средине 

- оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ХЕ1.1.8,           ХЕ1.2.9,           ХЕ1.5.1.            ХЕ2.4.1.                   ХЕ3.3.2. 

 ХЕ1.2.1,          ХЕ1.3.1,           ХЕ2.2.1.            ХЕ3.2.2.                   ХЕ3.3.3. 

 ХЕ1.2.3.          ХЕ1.3.2,           ХЕ2.2.2.            ХЕ3.2.1.                   ХЕ3.4.1. 

 ХЕ1.2.4.          ХЕ1.3.3.           ХЕ2.2.3.            ХЕ3.2.4.                   ХЕ3.4.2. 

 ХЕ1.2.5,          ХЕ1.4.1.           ХЕ2.1.4.            ХЕ3.2.5. 

 ХЕ1.2.6,          ХЕ1.4.2 .          ХЕ2.3.1.            ХЕ3.3.1.  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: биологија, физика, ТиО, екологија, математика 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА:  

-    Хемија за 8.разред основне школе  

     аутори: Адамов Ј,Макивић Н,Олић С . 

     издавач: Герундијум, Београд  2012.год. 

-   Радна свеска са збирком задатака за 8.разрад основне школе 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:Лабораторијски прибор и 

посуђе, хемикалије, наставни филмови, презентације, панои, модели молекула... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 
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Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

Укупн

о 

1. Неметали,оксиди неметала и киселине 6 5 2 13 

2. Метали,оксиди метала и хидроксиди 4 3 1 8 

3. Соли 3 1 1 5 

4. Електролитичка дисоцијација киселина,база и соли 2 1 0 3 

5. Органска хемија-угљоводоници 8 5 1 14 

6. Органска једињења са кисеоником 5 3 1 9 

7. Биолошки важна органска једињења 7 4 1 12 

8. Хемија животне средине 2 2 0 4 

      

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

Укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 21 16 5 42 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 16 8 2 26 

УКУПНО 37 24 7 68 
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3.5.11. Наставни програм техничког и информатичког образовања 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техничко и информатичко 

образовање 

разред: 8 одељење: 81, 82, 83 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ : 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања јесте: 

стицање основног техничког и информатичког образовања, 

стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање за њихову примену у 

учењу, раду и свакодневном животу,  

схватање законитости природних и техничких наука, 

схватање улоге информационо-комуникационих технологија (ИЦТ) у различитим струкама и областима 

живота, 

упознавање рада на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених програма, као и 

њихово коришћење у свакодневном животу, 

упознавање рада на рачунару с готовим програмима за обраду текста, графичких приказа, интерфејс и 

интернет, 

развијање психомоторних способности, 

развијање стваралачког и критичког мишљења, 

развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене идеје  према сопственом 

плану, где се афирмишу креативност и оригиналност, 

схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима друштвенокорисног рада, 

савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања 

технолошким процесима, 

развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања задатака, 

стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 

стицање знања за коришћење мерних инструмената, 

упознавање са основним особинама материјала, електричних и електронских компоненти и њихов 

правилан избор приликом израде електричних шема, модела или макете, 

упознавање графичке комуникације (коришћење техничке терминологије и цртање и исправно читање 

електротехничких шема и шема у електроници), 

препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 

упознавање с мерама заштите и потребе за обновом и унапређењем животног окружења, 

упознавање с мерама заштите од струјног удара. 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања: 

проширивање знања о основним командама оперативног система, 

проширивање знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

проширивање знања о основним програмима за унос и обраду текста, уређење табела и израду 

презентација, 

упознавање подсистема електроенергетског система, 

стицање знања о дистрибуцији електричне енергије, 

упознавање електроинсталационих материјала и елемената према стандардима наведених 

електроматеријала,   

упознавање са основним електротехничким симболима, 

савладавање читања и цртања једноставнијих електротехничких шема, 
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стицање основних практичних знања и умења при састављању електричних струјних кола, 

упознавање функционисања кућних инсталација, 

упознавање са основним деловима електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у 

домаћинству, 

стицање знања о правилном коришћењу електричних уређаја и апарата у домаћинству, 

стицање знања и стварање навика рационалног коришћења електричне енергије, 

упознавање са основним електронским елементима, 

упознавање са симболима и шемама у електроници, 

упознавање принципа рада телекомуникационих и аудио-визуелних уређаја у домаћинству, 

оспособљавање за израду и склапање модела електротехничких и електронских уређаја и апарата према 

одговарајућим шемама. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:  / 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

информатика и рачунарство, математика, физика, историја 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ТЕХ01342) „Техничко и информатичко 

образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе Аутори: Борислав Дакић, Дијана Каруовић 

Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе Решење: 650-

02-147/2012-06, 2012-09-17 

„Технички и информатичко образовање 8”, збирка материјала за вежбе из електронике за осми разред 

основне школе Аутори: Борислав Дакић Уџбеничка једниница: Остало (није предвиђено Планом 

уџбеника) Решење: 650-02-242/2014-06, 2015-01-15 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

уџбеник, радна свеска, слике, мултимедијална презентација, пројектор, школска табла, слике,  

конструкторски комплети, интерфејс, узорци  електротехничких материјала,  мањи комбиновани апарати 

и уређаји у домаћинству, , материјал и алат за рад, видео прилози са интернета или из колекције 

наставника/-це... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Усмено излагање, тест, активност на часу, праћење практичног рада, самосталан практични рад 

графички рад, показивање иницијативе, рад у тиму. 

Писмена провера знања: препоручује се писмена провера знања у облику кратких петнаестоминутних 

тестова. 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

вежбе 

други 

типови 

укупно 

1. Информатичке технологије 8 3 5 16 

2. Електротехнички материјали и инсталације 4 3 3 10 

3. Електричне машине и уређаји 7 6 1 14 

4. Дигитална електроника 7 2 3 12 

5. Од идеје до реализације - модули / / 16 16 

 Укупно 26 14 28 68 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 19 12 9 40 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 7 2 19 28 

УКУПНО 26 14 28 68 
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3.5.12. Наставни програм физичког васпитања 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физичко васпитање разред: oсми Одељење:3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ – да разноврсним и систематским моторичким активностима 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. 

 

Општи и оперативни задаци – подстицање раста, 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 дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја, формирање морално-вољних квалитета личности, 

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

живота и рада, стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

 

Посебни оперативни задаци – усмерени развој основних моторичких способности, првенствено 

брзине и координације, усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

предвиђених програмом физичког васпитања, примена стечених знања, умења и навика у 

сложенијим условима (кроз игру, такмичење), задовољавање социјалних потреба за потврђивање 

и групним поистовећивањем, естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање 

естетских вредности, усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ФВ.1.1.1. Ученик 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.1.1.3. Ученик правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и 

мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.7. Ученик зна правилно да скаче у вис варијантом леђне технике ;флоп;. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.9. Ученик правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.11. Ученик 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 правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ. 

ФВ.1.1.13. Ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

ФВ.1.1.20. Ученик се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним 

облицима кретања (ходање, трчање). 

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике. 
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ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.24. Ученик правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује 

вежбе за поједине делове тела. 

ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби и њихову 

терминологију. 

ФВ.2.1.1. Ученик игра спортску игру 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 спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

ФВ.2.1.3. Ученик правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.5. Ученик зна правилно да скаче у вис леђном вариантом технике. 

ФВ.2.1.6. Ученик правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик зна правила за такмичења. 

ФВ.2.1.8. Ученик учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини. 

ФВ.2.1.9. Ученик на среднњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, 

поштује сигурносна правила. 

ФВ.2.1.10. Ученик правилно изводи згрчку. 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.18. Ученик повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује 

најмање један одабрани дечији плес. 

ФВ.2.1.19. Влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове. 

ФВ.2.1.20. Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима. 

ФВ.2.1.22. Ученик правилно изводи и показује више комплекса вежби обликовања без и са 

реквизитима. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Биологија, музичка култура, ликовна култура, физика, математика, српски језик. 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лопте, гимнастичке справе, струњаче, ситни реквизити,цд плејер. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

Уз помоћ исхода. 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час 0 0 2 2 

2. Атлетика 5 4 9 18 

3. Спортске игре - одбојка,кошарка,рукомет. 6 6 6 18 

4.  Вежбе на справама и тлу 6 4 8 18 

5.  Ритмичка гимнастика, плес и народне игре. 2 2 2 6 

6. Тестирање и мерење. 0 0 6 6 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 11  10 17 38 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 8 6 16 30 

УКУПНО 21 14 33 68 
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3.5.13. Програм изборних предмета за осми разред 
 

 

Назив предмета  Верска настава  

Разред осми    

Годишњи број 

часова  

34 

 

 

ТЕМА  

(наставне 

јединице)  

ЦИЉ  ИСХОДИ  
По завршетку теме 

ученик ће:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

I – УВОД  

1. 

Упознава

ње 

садржајa 

програма 

и начинa 

рада  

 
 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом 

и начином 

реализације 

наставе 

Православн

ог 

катихизиса;  

 

Установити 

каква су 

знања 

стекли и 

какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања.  

 

 
 моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 8. 

разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном разреду 

школовања.  

 

 
 Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) 

би требало стално да 

има науму да катихеза 

не постоји ради 

гомилања информација 

(„знања о вери“), већ 

као настојање да се 

учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве.  

На почетку сваке 

наставне теме ученике 

би требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог 

рада.  
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II - 

ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА 

БОЖЈА  

2. Човек - 

икона 

Божја и 

свештеник 

твари  

3. 

Хришћанс

ко 

схватање 

личности  

4. Грех као 

промашај 

човековог 

назначења  

5. 

Новозавет

не 

заповести 

Божје  

 
 

Продубити 

код ученика 

знање о 

човеку као 

икони 

Божијој у 

свету;  

 Развити 

свест код 

ученика о 

неопходнос

ти живота у 

заједници;  

 Развити 

свест код 

ученика да 

је грех 

злоупотреб

а слободе;  

 

Омогућити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

хришћанско

г појма 

слободе;  

 

 
 моћи да увиди да 

је човек икона 

Божија јер је 

слободна личност и 

да је служба 

човекова да буде 

спона између Бога и 

света.  

 моћи да увиди да 

се човек остварује 

као личност у 

слободној заједници 

љубави са другим.  

 бити подстакнут 

да учествује у 

литургијској 

заједници.  

 моћи да сагледа 

грех као промашај 

људског назначења;  

 моћи да разликује 

слободу од 

самовоље;  

 

 
 Човек - икона Божја 

и свештеник твари  

 Хришћанско 

схватање личности  

 Грех као промашај 

човековог назначења  

 Две велике 

заповести о љубави  

 Слобода и љубав у 

хришћанском етосу  

 

Врсте наставе  
Настава се реализује 

кроз следеће облике 

наставе:  

 теоријска настава 

(32 часова)  

 практична настава 

(2часа)  

 

Место реализације 

наставе  
 Теоријска настава 

се реализује у 

учионици;  

 Практична настава 

се реализује у цркви – 

учешћем у 

литургијском 

сабрању;  

Дидактичко 

методичка упутства 

за реализацију 

наставе  
 Уводне часове 

требало би осмислити 

тако да допринесу 

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.  
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хришћанс

ком етосу  

 
 Подстаћи 

ученике на 

узајамну 

љубав и 

поштовање;  

 Подстаћи 

ученике на 

стално 

преиспитив

ање свог 

живота.  

 

 
 моћи да увиди да 

човек може бити 

роб својих лоших 

особина и навика;  

 бити подстакнут 

да увиди вредност 

ближњега у 

сопственом животу;  

 моћи да усвоји 

став да једино кроз 

љубав човек може 

превазићи 

конфликт;  

 моћи да вреднује 

своје поступке на 

основу Христових 

заповести о љубави.  
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III - 

ПОДВИЖ

НИЧКО –

ЕВХАРИС

ТИЈСКИ 

ЕТОС  

7. 

Хришћанс

ки подвиг  

8. Подвизи 

Светитеља  

9. Пост  

10. 

Хришћанс

ке врлине  

11. 

Евхаристи

јски 

поглед на 

свет  

 
 

Омогућити 

ученицима 

основ за 

правилно 

разумевање 

хришћанско

г подвига;  

 Упутити 

ученике на 

смисао 

подвига 

светитеља;  

 

Објаснити 

ученицима 

начин, 

смисао и 

циљ поста;  

 Упознати 

ученике са 

Житијима 

Светих;  

 Развити 

евхаристијс

ки етос код 

ученика.  

 

 
 моћи да увиди да 

је подвиг начин 

живота у Цркви;  

 моћи да препозна 

различите подвиге 

као путеве који воде 

ка истом циљу;  

 моћи да објасни 

кад и како се пости;  

 моћи да увиди 

смисао и значај 

поста;  

 бити подстакнут 

на пост и молитву 

као начин служења 

Богу;  

 бити подстакнут 

да развија 

хришћанске врлине;  

 бити подстакнут 

да се критички 

односи према 

својим поступцима;  

 бити подстакнут 

да чита Житија 

Светих;  

 бити подстакнут 

да заснује свој 

однос према Богу на 

захвалности.  

 

 
 Хришћански подвиг  

 Примери подвига: 

свети људи су имали 

различите подвиге  

 Хришћански пост 

(духовни смисао, 

начин поста, 

евхаристијски, 

једнодневни и 

вишедневни пост)  

 Основне хришћанске 

врлине  

 Евхаристијски 

поглед на свет  

 

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.  

 
остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких активности 

у наставном процесу.  

 Настава је успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа 

његовог живота.  
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IV – 

ЛИТУРГИ

ЈА  

12. 

Молитва - 

лична и 

саборна  

13. Црква 

је Тело 

Христово  

14. 

Божанстве

на 

Литургија 

(опис тока 

Литургије)  

15. 

Литургијс

ки простор 

(делови 

храма)  

16. 

Освећење 

времена  

 
 Указати 

ученицима 

на значај 

личне и 

саборне 

молитве;  

 

Објаснити 

ученицима 

важност 

Литургије 

тумачењем 

значења 

речи 

Евхаристија 

и Литургија 

(захвалност 

и 

заједничко 

дело);  

 Указати 

ученицима 

да је 

литургијско 

сабрање 

израз Цркве 

као Тела 

Христовог;  

 Указати 

ученицима 

на целину 

литургијско

г догађаја 

као 

узајамног 

даривања 

Бога и 

његовог 

народа  

 Упознати 

ученике са 

смислом и 

основним 

елементима 

Литургије;  

 Подстаћи 

ученике на 

заједничко 

учешће у 

богослужењ

има;  

 

Објаснити 

ученицима 

 
 моћи да увиди да 

је молитва разговор 

са Богом;  

 бити подстакнут 

да преиспита и 

обогати свој 

молитвени живот;  

 моћи да схвати 

личну молитву као 

припрему за 

саборну молитву;  

 моћи да објасни 

значење речи 

Литургија и 

Евхаристија;  

 моћи да однос 

међу члановима 

Цркве пореди са 

повезаношћу удова 

у људском телу;  

 моћи да препозна 

неке од елемената 

Литургије;  

 моћи да увиди да 

Молитва Господња 

има литургијску 

основу;  

 моћи да наведе 

најважније делове 

храма и препозна 

њихову 

богослужбену 

намену.  

 моћи да именује 

нека богослужења и 

да зна да постоје 

покретни и 

непокретни 

празници;  

 бити подстакнут 

да активније 

учествује у 

богослужењима;  

 

 
 Молитва - лична и 

саборна  

 Црква је Тело 

Христово  

 Божанствена 

литургија - 

Проскомидија - 

Литургија речи 

(јектенија, мали вход, 

читања) - Евхаристија 

(велики вход, анафора, 

Молитва Господња, 

причешће)  

 Литургијски простор 

(делови храма)  

 Повезивање времена 

са литургијским 

доживљајем вечности 

(дневни, недељни и 

годишњи богослужбен  

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака 

и исхода наставе) 

наставник ће 

остварити на два 

начина:  

 процењивањем 

реакције ученика или 

прикупљањем 

коментара ученика 

путем анкетних 

евалуационих листића;  

 провером знања које 

ученици усвајају на 

часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
Непосредно описно 

оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено 

испитивање;  

 посматрање 

понашања ученика;  
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V - 

ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ  

17. 

Царство 

Божје – 

циљ 

стварања 

будућег 

века  

19. 

Сведоци 

Царства 

Божјег  

20. 

Обожење – 

циљ 

хришћанс

ког 

живота  

21. Знаци 

присутва 

Царства 

Божјег у 

овом свету 

(чуда, 

мошти...)  

22. Икона 

– прозор у 

вечнос  

 

 

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 

Преображе

ња 

Господњег;  

 

Развијање 

свести 

ученика да 

је 

Литургија 

икона 

Царства 

Божјег;  

 Упознати 

ученике са 

сведочанств

има 

присуства 

Божијег у 

овом свету 

(чуда, 

мошти...);  

 

икономији 

Духа 

Светога;  

 Упознати 

ученике са 

иконографи

 
 моћи да објасни 

да је Бог створио 

свет са циљем да 

постане Царство 

Божије;  моћи да 

објасни да Царство 

Божије у пуноћи 

наступа по другом 

Христовом доласку 

и васкрсењу мртвих;  

 моћи да објасни 

да је Бог створио 

човека као 

сарадника на делу 

спасења;  

 моћи да препозна 

да је Литургија 

икона Царства 

Божијег;  

 бити подстакнут 

да активније 

учествује у Светој 

Литургији.  

 моћи да преприча 

догађај 

Преображења 

Господњег;  

 моћи да повеже 

појмове светости и 

обожења са дејством 

Светога Духа  

 моћи да препозна 

да је предукус 

Царства Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима...  

 моћи да препозна 

разлику између 

православне 

иконографије и 

световног 

сликарства;  

 моћи да препозна 

икону као символ 

Царства Божијег; 

хришћанским 

светињама. 

 бити подстакнут 

да на правилан 

начин изражава 

поштовање према 

 
 Царство Божије – 

циљ стварања  

 Васкрсење мртвих и 

живот будућег века  

 Етос хришћана као 

сведочанство Царства 

Божијег  

 Обожење – живот у 

савршеној заједници с 

Богом и другима  

 Знаци присутва 

Царства Божијег у 

овом свету (чуда, 

мошти...)  

– прозор у 

вечност  

 

Оквирни број часова 

по темама  
Увод – 1  

Човек је икона Божија 

– 6  

Подвижничко-

евхаристијски етос – 7  

Литургија – 9  

Царство Божије – 8  

Евалуација – 1+2  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Француски језик разред: осми одељење:2/3 

ЦИЉ И 

ЗАДАЦИ:Циљнаставестраногјезикајестедасеосигурадасвиученицистекнубазичнујезичкуписмено

ст и данапредујукареализацијиодговарајућихСтандардаобразовнихпостигнућа, 

дасеоспособедарешавајупроблеме и задатке у новим и непознатимситуацијама, даизразе и 

образложесвојемишљење и дискутујусадругима, развијумотивисаностзаучење и 

заинтересованостзапредметнесадржаје, као и даовладајукомуникативнимвештинама и 

развијуспособности и методеучењастраногјезика. 

Задацинаставестраногјезика у основномобразовању и васпитањујесу: 

- развијањесазнајних и интелектуалнихспособностиученика, његовиххуманистичких, моралних и 

естетскихставова, 

- стицањепозитивногодносапремасопственомјезику и културномнаслеђу, као и 

премадругимјезицима и културама, узуважавањеразличитости и навикавањенаотвореност у 

комуникацији, 

- стицањесвести и сазнања о функционисањустраног и матерњегјезика, 

- унапређивањезнањаизстраногјезика, којаћемуомогућитидасе у једноставнојусменој и 

писменојкомуникацијиспоразумевасаљудимаиздругихземаља, 

- усвајањенормивербалне и невербалнекомуникације у 

складусаспецифичностимајезикакојисеучи, 

- подстицањенадаљеучењеистогилидругогстраногјезика, 

билосамосталноилинавишемнивоуобразовања. 

У процесуучењастранихјезикаученикбогатисебе и, упознајућидругог, стичесвест о 

значајусопственогјезика и културе у контактусадругимјезицима и културама. 

Ученикразвијарадозналост, истраживачкидух и 

отвореностпремакомуникацијисаговорницимадругихјезика 

Циљнаставефранцускогјезика у 

основномобразовањузаснивасенапотребамаученикакојесеостварујуовладавањемкомуникативним

вештинама и развијањемспособности и методаучењастраногјезика. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 
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функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

-сви предмети где се може увежбавати говор и употреба француског језика. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник и Раднасвеска  Pixel 4 заосмиразредосновнешколе, ДатаСтатус, Београд, 2013. 

Аутори : Sylvie Schmitt , Anne-Cécile Couderc 

Граматикафранцускогјезика, ДатаСтатус, Београд, 2012.  

Приручник за француски језик,SylvieSchmitt. 

Мултимадијални диск. 

НАСТАВНАСРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

-дискплејер, пројекторилилаптопиекран,флешкартице, панои 

ИНОВАЦИЈЕ: корелација страног језика и спорта, употреба кратких филмова 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

:Редовномприменомкомбинованогкомуникативногприступа (усменакомуникација, 

обрадатекста....) и писменимпроверама, тј.,коришћењем разноврсних модела наставе који 

подстичу мишљење и стицање функционалног знања. 

 

 

Ред

.  

бро

ј 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Unité 0:Voyage dans les villes de France  3 1 4 

2. Unité 1:Les copainsd'abord ! 4 4 2 10 

3. Unité 2:Un esprit sain dans un corps sain 4 5 3 12 

4. Unité 3:Bienvenue dans le lycée numérique ! 5 5     10 

5. Unité 4:Les People 5 6 1 12 

6. Unité 5:Trans-Europe Express 4 5 3 12 

7. Unité 6:Parler jeune 3 4 1 8 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ     

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ     

УКУПНО    25     32     11     68 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик разред:осми  одељење: 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију 

способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим 

језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и 

писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 

се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем 

нивоу образовања. 

У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језик 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ:Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама1, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавањеУченик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и 

комуникативним функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног 

кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и 

циљног језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са 

потребама комуникације. 

Знања о језику2 

Ученик препознаје принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај развијања личних стратегија учења страног језика. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:Ликовна култура,Српски језик, Музичка 

култура,Техничко образовање  

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА:Руски 

језик за 8.разред основне школе-уџбеник , радна свеска,приручник за наставнике-издавач Klett 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:табла,маркери,цд плејер,цд 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Урок 1 В международном молодёжном лагере 6  7 13 

2. Урок 2 СМИ в нашей жизни 2  10 12 

3. Письменная  работа   3 3 

4. Урок 3 Планы на будущее 4  8 12 

5. Урок 4 Из прошлого в будущее 6  11 17 

6. Письменная работа   3 3 

7. Урок 5 Российский рок 4  4 8 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 12  27 39 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 9  20 29 

УКУПНО 21  47 68 
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ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ:Цртање, сликање и вајање разред:8. група ученика 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ васпитно-образовног рада у оквиру наставе Цртања, сликања и вајања је 

подстицање и развијање стваралачког мишљења и деловања, у складу са демократским 

опредељењем друштва и  карактером овог наставног предмета. 

ЗАДАЦИ: 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елеманата; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу релизације користе различите технике 

и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за естетске, ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, 

а примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и  навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања, стварања и неговања потребе код ученика за посећивање 

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 као и развијање способности за препознавање основних 

својстава традиционалне, модерне и савремене уметности; 

- омогућавање  разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима 

израженим у делима различитих подручја уметнисти; 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:  

- ученици треба да се оспособе да опажају и представљају слободне композиције, визуелне 

метафорике, контрасте, јединства, доминанте и фантастичне композиције; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и 

слободног времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено 

- укључивање  у рад, односно за различита занимања. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Садржаји изборног предмета у корелацији су са Ликовном културом, Математиком,  Српским 

језиком, Биологијом, Географијом, Историјом  и  Музичком културом. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: / 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

На часовима се користе визуелна наставна средства као што су плакати и репродукције 
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уметничких  

дела, збирке предмета као и средства и материјали за демонстративне методе. 

 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Преношење ликовних искустава у природоно- научна подручја кроз избор тема и мотива 

и обликовање употребних предмета. 

 

 

 

 

Ред.  

број 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Број часова 

обрада 
утврђ. 

градива 

други 

типови 
укупно 

1. Слободно компоновање     3      -     5    8 

  2. Визуелна метафорика     3 -     3    6 

  3. Контраст, јединство и доминанта у простору     6      -     10    16 

  4. Слибодно компоновање и фантастика     2      - 2    4 

      ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ  6       -  9    16 

     ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ     8      -     11    18 

            УКУПНО    14      -  20    34 

     

 

 

Датум предаје плана:                                                           Наставниик: Тања Веселиновић 

27.08.2018. 

Стручно веће: Илија Спасојевић 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Изабрани спорт/фудбал разред: осми одељење: 1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ – унапређење физичких способности  и моторичких вештина, стицање неопходних 

теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима, усавршавање одређених 

моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

 

Задаци – Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и 

рад на тактичко-техничком усавршавању, примена стечених знања и умења у служенијим 

условима(кроз тренинг, такмичења), задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој 

такмичарског духа, залагање за фер игру и за фер навијање. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ: 

ФВ.1.1.1. Ученик 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.2.1.1. Ученик игра спортску игру 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 спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Физика, математика, српски језик. 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Лопте, струњаче, голови, ситни реквизити. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1. Уводни и завршни час 0 0 2 2 

2. Правила игре 2 1 1 4 

3. Технички елементи игре 4 4 10 18 

4. Тактичко-технички елементи игре 3 1 6 10 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 
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обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 5 3 10 18 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 4 3 9 16 

УКУПНО 9 6 19 34 
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4. Програм допунске и додатне наставе (по разредима) 
 

4.1. Програм допунске и додатне (I-IV) 
 

4.1.1. Програм допунске и додатне наставе  за први разред 
 

Предмет Српски језик 

Разред први  

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

Усвајање једноставнијих и мање захтевних садржаја како би у потпуности разумели 

градиво,поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског 

језика,оспособљавање за усмено и писмено изражавање,развијање потребе за 

књигом:оспособљавање за самостално читање 

Начин реализације програма: веће целине деле се на мање,раде се једноставнији 

примери;ради се на увежбавању и усавршавању читања и писања,омогућити 

ученику да говори,чита и пише на часу 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Почетно читање и писање 

-увежбавање логичког читања на одговарајућим 

текстовима 

-увежбавање графички правилног и естетски ваљаног 

писања 

-усавршавање читања и писања 

Септембар-

октобар-

новембар-

децембар-

јануар 

20 

2. Књижевност 

-интерпретативно читање 

-разумевање прочитаног 

-тумачење књижевног дела 

април-мај 

4 

3. Језик(граматика,правопис и ортоепија) 

-препознавање-реченица,реч,глас,слово 

-уочавање улоге глас у разликовању значења речи 

-разликовање реченице као обавештајна,питања и 

заповести изговором и препознавањем у тексту 

-изговор и писање гласова ч,ћ,ђ,џ,х и р 

-употреба великог слова на почетку реченице,у писању 

личних имена и презимена,имена насеља(једночлана) 

-правилно потписивање(име,па презиме) 

-употреба тачке на крају реченице 

-место и функција упитника и узвичника у реченици 

јануар-

фебруар-март-

мај 

10 

4. Језичка култура (говорење,слушање,писање,       читање ) 

-усмено и писмено изражавање 

-препричавање,описивање,причање,диктат 

јун 

2 
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 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

 

Предмет Математика 

Разред први  

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски  рад 

Циљ и задаци: помоћи усвајању једноставнијих и мање захтевних садржаја како би у 

потпуности разумели градиво и оспособљавање за примену усвојених знања и 

решавању једноставнијих задатака из животне праксе 

Начин реализације програма: веће целине деле се на мање,раде се једноставнији 

примери да би ученици савладали таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације 

усвоје технику усменог сабирања и одузимања једноцифрених бројева,радити на 

решавању једноставнијих текстуалних задатака,користећи примери из живота 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Геометрија 

а)Положај,величина и облик предмета 

-препознају,разликују и исправно именују облике 

предмета 

б)Линије 

-посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и 

стекну умешност у руковању лењиром септембар-октобар 6(4+2) 

2. Бројеви 

-науче да броје,читају,записују и упоређују 

бројеве до 100 

-савладају таблицу сабирања и одговарајуће 

случајеве одузимања 

октобар-новембар-

децембар-јануар-

фебруар-април-мај 28 

3. Мере и мере 

-упознају метар,динар и пару јун 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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4.1.2. Програм допунске и додатне наставе  за други  разред 

 

 

Предмет Српски језик 

Разред Други 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

- Циљ допунске наставе српског језика јесте да ученици који имају одређене 

потешкоће при савладавању градива, а уз већу помоћ и ангажовање 

наставника, овладају основним законитостима српског језика на којем ће се 

усмено и писмено правилно изражавати. 

- Задаци допунске наставе српског језика: 

 поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског 

језика; 

 оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим 

видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама; 

 увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и 

изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког), 

како ћириличног, тако и латиничног писма. 

 

Начин реализације програма 

              Допунску наставу треба реализовати у мањим групама, како би учитељ имао 

довољно времена да се посвети сваком ученику који показује потребу за помоћи при 

савладавању наставног градива. Наставно градиво се распарчава на теме у складу са 

Глобалним планом наставног рада и прати наставне теме које се реализују на 

недељном и месечном нивоу. Узевши у обзир опште стандарде постигнућа, 

наставник у допунском раду са ученицима креће од основног нивоа, а захтеве у 

оквиру сваког нивоа упрошћава или усложњава у зависности од самог напредовања 

и знања ученика. Битан фактор у допунском раду и напредовању ученика имају и  

родитељи, који поред наставика у школи, треба ученицима да пруже додатну помоћ 

и подршку при учењу код куће.  

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Језик 

(граматика и правопис) 

октобар, јануар, април, 

мај 12 

2. Књижевност  

(читање и тумачење текстова) 

септембар, новембар, 

децембар, март 12 

3. Језичка култура 

(усмена и писмена вежбања) 

септембар, новембар, 

децембар, фебруар, јун 12 

 Укупан број часова на годишњем нивоу   36 
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Предмет Математика  

Разред Други 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

- Циљ допунске наставе математике јесте да ученици који имају одређене 

потешкоће при савладавању градива, а уз већу помоћ и ангажовање 

наставника, овладају основним законитостима и правилима математике 

(математичка писменост) и да примењују стечена знања у свакодневним 

животним ситуацијама. 

- Задаци допунске наставе математике: 

 поступно и систематично упознавање основних математичких појмова и 

законитости (овладавање рачунским операцијама сабирања, одузимања, 

множења и дељења у блоку бројева до 100) у циљу функционалног 

описмењавања ученика; 

 оспособљавање ученика за успешно просторно уочавање и разликовање 

геометријских тела и фигура. 

 

Начин реализације програма:  

          Допунску наставу треба реализовати у мањим групама, како би учитељ имао 

довољно времена да се посвети сваком ученику који показује потребу за помоћи при 

савладавању наставног градива. Наставно градиво се распарчава на теме у складу са 

Глобалним планом наставног рада и прати наставне теме које се реализују на 

недељном и месечном нивоу. Узевши у обзир опште стандарде постигнућа, 

наставник у допунском раду са ученицима креће од основног нивоа, а захтеве у 

оквиру сваког нивоа упрошћава или усложњава у зависности од самог напредовања 

и знања ученика. Битан фактор у допунском раду и напредовању ученика имају и  

родитељи, који поред наставика у школи, треба ученицима да пруже додатну помоћ 

и подршку при учењу код куће. 

 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Природни бројеви до 100 

 

током целе школске 

године 
32 

2. Геометријска тела и фигуре 

 
децембар 3 

3. Мерења и мере 

 
јун 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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4.1.3. Програм допунске и додатне наставе  за трећи разред 
 

 

Предмет Mатематика 

Разред трећи 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво или се квалитетније 

припремили за проверу знања.  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери или примери који ће ученицима бити дати на провери знања. 

 

 

Р.б

р. 

Теме/Садржај Месец Број 

часова 

за 

тему 

1. БРОЈЕВИ ДО 1000 

-сабирање,одузимање, множење и дељење до 100 

-једноставнији текастуални задаци 

-бројеви до 1000 

-упоређивање стотина и бројева прве хиљаде 

-сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја 

-једначине и нејданчине са сабирањем и одузимањем 

-писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева (текстуални 

задаци) 

-усмено и писмено множење 

-писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним 

-писмено дељење троцифреног броја једноцифреним 

-писмено множење и дељење 

-једначине са множењем и дељењем 

-неједначине са множењем 

-разломци (једноставнији задаци са разломцима) 

Допунски 

часови, током 

целе 

године,прате 

наставно 

градиво и 

реализују се у 

складу са тим.  

25 

2. ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ И ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

-права, полуправа, угао 

-врсте углова и цртање 

-цртање нормалних и паралелних правих 

-квадрат и правоугаоник 

-обим квадрата и правоугаоника 

-троугао 

-круг и кружница 

 

7 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

-мерење дужи 

-мерење и мере 

 

4 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет Српски језик 

Разред трећи 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво, као и оним ученицима 

којима су потребна додатна вежбања пред проверу знања.  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери, вежбају се типови задатака који ће бити дати ученицима на провери знања. 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број 

часова 

за 

тему 

1. JEЗИК 

А) Граматика 

-врсте реченица по облику и значењу 

-именице:род, број; заједничке и властите именице 

-придеви: род број; описни и присвојни придеви 

-глаголи: радња,стање збивање; лице и број глагола; 

глаголска времена 

- главни делови реченице 

-место, време и начин вршења радње 

-анализа реченице на тексту 

-изговор и писање гласова Ч,Ћ,Џ,Ђ 

Б) Правопис 

-слова латинице ( штампана и писана) 

-преписивање текста латиницом 

-писање сугласника Ј 

-писање одричне речце НЕ  и упитне речце ЛИ 

-писање управног говора 

-велико слово у писању имена народа, вишечланих 

географских назива, наслова књига и часописа, назива 

празника, назива улица 

-писање деминутива, аугментатива, синонима, 

хомонима,антонима 

Допунски часови се 

реализују по потреби 

током целе школске 

године, а у складу са 

обрађеним наставним 

јединицама. 

28 

2.  КЊИЖЕВНОСТ 

-увежбавање технике читања оба писма 

-интерпретативно читање 

-разумевање прочитаног 

-тумачење књижевног текста 

3.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

4 
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-усмено и писмено изражавање; 

-препричавање обрађеног текста или текста по избору 

ученика 

-описивање природе; драге особе 

-причање по низу слика 

-писање по диктату 

   4 

 Укупан број часова на годишњем нивоу:  36 
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4.1.4. Програм допунске и додатне за четврти разред 
 

Предмет Математика – допунски рад 

Разред четврти 

Начин 

остваривања 

програма 

Циљ допунске наставе јесте да ученици који имају одређене потешкоће при 

савладавању градива ,а уз помоћ и ангажовање наставника,овладају основним 

законостима и правилима математике (математичка писменост) и да примењују 

стечена знања у свакодневним животним ситуацијама. 

 

Задаци допунске наставе математике: 

Поступно и систематично упознавање основних математичких појмова и 

законитости (овладаваље рачунским операцијама сабирања,одузимања ,множења  и 

дељења у блоку бројева до 1000) у циљу функционалног описмењавања ученика. 

Оспособљавање ученика за успешно просторно уочавање и разликовање 

геометријских тела и фигура. 

 

Допунску наставу ће се реализовати у мањим групама,како би учитељ имао довољно 

времена да се посвети сваком ученику који показује потебу за помоћи при 

савладавању наставног градива.Наставно градиво се распарчава на теме у  складу са 

Глобалним планом наставног рада и прати наставне теме које се реализују на 

недељном и месечном нивоу.Узевши у обзир опште стандарде 

постигнућа,наставник у допунском раду са ученицима креће од основног нивоа,а 

захтеве у оквиру нивоа упрошћава или усложљава у зависности од напредовања и 

знања ученика. Родитељи ће подржати рад код куће.  

 

 

 

Р.бр Теме/Садржаји Месец Број часова 

За тему 

1. Природни бројеви до 1000000 Током целе школске 

године 

32 

2. Геометријска тела и фигуре децембар 3 

3. Мерења и мере јун 1 

 Укупан  број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет Српски – допунски рад 

Разред четврти 

Начин 

остваривања 

програма 

Циљ допунске наставе српског језика јесте да ученици који имају одређене 

потешкоћепри савладавању градива ,а уз већу помоћ и ангажовање 

наставника,овладају основним законостима српског језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати. 

 

Задаци допунске наставе српског језика: 

Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама; 

Увежбавање и усавешавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног ) и 

читања у себи (доживљајног,усмереног,истраживачког) како ћириличног тако и 

латиничног писма.  

 

Начин реализације програма  

Допунску наставу треба реализовати у мањим групама ,како би учитељ имао 

довољно времена да се посвети сваком ученику који показује потребу за помоћи при 

савладавању наставног градива.Наставно градиво се распарчава на теме у складу са 

Глобалним планом наставног рада и прати наставне теме које се реализују на 

недељном и месечном нивоу.Узевши у обзир опште стандарде 

постигнућа,наставник у допунском раду са ученицима креће од основног нивоа, а 

захтеве у оквиру сваког нивоа упрошћава или усложњава у зависности од самог 

напредовања ученика. 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Књижевност(читање и тумачење текстова) Септембар,октобар,јануар 12 

2. Језик(граматика и правопис) Новембар,децембар,март 12 

3. Језичка култура(усмена и писмена 

вежбања) 

Новембар,децембар,март 12 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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4.2. Програм допунске и додатне наставе (V-VIII) 
 

4.2.1. Програм допунске и додатне наставе  за пети разред 
 

Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред ПЕТИ 

Начин 

остварива

ња 

програма 

Додатна настава 
Циљ и задаци:  

За додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу српског језика. Додатни рад  заснован je на интересовању 

ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина. Кроз њега се 

непосредније активирају ученици и оспособљавају  за самообразовање, развија се 

њихова машта, подстичу се на стваралачки рад и упућују на самостално коришћење 

различитих извора сазнања.Под руководством наставника ученици се у додатном раду 

самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и истраживању), те 

припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, 

разредом или целом школом. Знања, умења и вештине које су стекли истраживачким, 

индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави, слободним 

активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, школске и друге приредбе).  

Начин реализације програма:  

Додатни рад из српског језика може се реализовати као 

индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика 

једног или више разреда који се посебно интересују за исте програмске садржаје 

додатног рада). Зависно од интересовања ученика и програмских тема, групе се могу 

мењати (флексибилност састава групе).Реализујући програм додатног рада, наставник 

за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, 

пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика, а 

нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током додатног рада 

наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад појединца или групе: 

упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења, закључака и генерализација. 

Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији и ближи 

него у редовној настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Бр.часова   

1. Променљиве речи 1. полугодиште     4 

2. Непроменљиве речи 2. полугодиште     2 

3. Падежи 1. полугодиште     4 

4. Глаголски облици 2. полугодиште     4 

5. Службе речи у току школске године     5 

6. Правописна вежбања у току школске године     3 

7. Књижевни родови и врсте 2. полугодиште     2 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     2 

9. Предикатска реченица 1. полугодиште     2 

10. Такмичења 2. полугодиште     8 

Укупан број часова 36 
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Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред пети 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

Допунска настава намењена је ученицима који остварују низак ниво постигнућа у 

оквиру предмета. Циљ допунске наставе је савладавање програма редовне наставе 

кроз рад у мањој групи ученика, као и рад са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у. Часови допунске наставе планирани су тако да се континуирано остварују 

образовни, васпитни и функционални циљеви редовне наставе, али кроз рад на 

једноставнијим примерима, индивидуализован приступ учењу, са циљем да се 

ученици који долазе на допунску наставу оспособе за самостално остваривање 

бољих постигнућа у оквиру предмета.  

Начин реализације програма:  

Обрада и утврђивање програмских садржаја кроз једноставне примере. 

Прилагођавање садржаја потребама ученика кроз принцип индивидуализација. 

Уважавање различитих стилова учења. 

 

 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Променљиве речи полугодиште     5 

2. Непроменљиве речи полугодиште     4 

3. Падежи полугодиште     5 

4. Глаголски облици       2. полугодиште     4 

5. Службе речи у току школске године     5 

6. Правописна вежбања у току школске године     4 

7. Књижевни родови и врсте полугодиште     2 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     2 

9. Предикатска реченица полугодиште     2 

10. Вештина читања и разумевања прочитаног у току школске године     3 
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Предмет МАТЕМАТИКА – допунска настава 

Разред ПЕТИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. Више пута се понављају исти примери са различитим бројним 

вредностима. Више пута се цртају исте геометријске фигуре, различитих димензија.   

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Скупови Септембар 4 

2. Геометријски објекти Октобар 3 

3. Дељивост бројева Новембар 4 

4. Угао Новембар-Децембар 5 

5. Разломци, 1. део Јануар-Фебруар-Март 10 

6. Осна симетрија Април 3 

7. Разломци, 2. део Мај-Јун 7 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

Предмет МАТЕМАТИКА –додатна настава 

Разред ПЕТИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји. 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Логички и логичко-комбинаторни задаци Септембар 4 

2. Коцка и квадар (површина и запремина). Септембар 3 

3. Скупови и примене. Октобар 3 

4. Геометријски објекти.  Новембар 3 

5. Угао.  Децембар 3 

6. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројевних скупова.  Јануар 4 

7. Дељивост.  Јануар 4 

8. Разломци (основна својства и упоређивање, сабирање и 

одузимање разломака и одговарајуће једначине). Фебруар 4 

9. Проблемски задаци.  Фебруар 4 

10. Децимални запис броја (сабирање и одузимање).  Март 4 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред пети 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунска настава се организује за ученике који на редовној настави нису 

били у могућности да савладају предвиђено градиво. Тој групи припадају 

ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици 

за које се показало да део градива нису савладали и ученици који су 

одсуствовали са редовне наставе одређено време. Допунској настави се могу 

прикључити и други ученици ако изразе жељу за овим видом допуне редовне 

наставе. За допунску наставу предвиђена су 36 часа годишње. Рад у допунској 

настави би требао да буде прилагођен потребама и могућностима ученика па се 

препоручује рад у малим групама или индивидуални рад са ученицима.  

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Увод у биологију октобар 3 

2. Особине живих бића и разноврсност живог света новембар 6 

3. Царство биљака Децембар- фебруар 15 

4.  Разноврсност биљака, значај и заштита  Март, април 9 

5.  Царство гљива  мај 3 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред пети 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатна настава се организује за ученике који на редовној настави показују 

изразито занимање за биологију и поседују способности које се могу више 

развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током целе 

школске године или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај 

облик рада се не оцењује. Обично се на овим часовима ученици припремају за 

такмичења из биологије, ипак циљ додатне наставе би требало да буде много 

шири. За додатну наставу су предвиђена 36 часа годишње. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Увод у биологију октобар 5 

2. Особине живих бића и разноврсност живог света новембар 6 

3. Царство биљака Децембар- фебруар 10 

4. Разноврсност биљака, значај и заштита Март, април 10 

5. Царство гљива мај 5 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред пети 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Васиона и васионска тела окктобар 2 

2. Планета Земља Новембар /децембар 3 

3. Атмосфера Јануар/фебруар 2 

4. Хидросфера Март/април 2 

    

    

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред пети 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји (наведено је као пример). 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости .. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Васиона и васионска тела Октобар/новембар 2 

2. Планета Земља Децембар/јануар 3 

3. Атмосфера Фебруар/март 2 

4. Хидросфера Април/мај 2 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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4.2.2. Програм допунске и додатне наставе за шести разред 
 

Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК  

Разред ШЕСТИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци:  

За додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу српског језика. Додатни рад  заснован je на интересовању 

ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина. Кроз њега се 

непосредније активирају ученици и оспособљавају  за самообразовање, развија се 

њихова машта, подстичу се на стваралачки рад и упућују на самостално коришћење 

различитих извора сазнања.Под руководством наставника ученици се у додатном 

раду самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и 

истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) 

пред својом групом, разредом или целом школом. Знања, умења и вештине које су 

стекли истраживачким, индивидуалним и групним радом ученици користе у 

редовној настави, слободним активностима и у другим приликама (конкурси, 

такмичења, школске и друге приредбе).  

Начин реализације програма:  

Додатни рад из српског језика може се реализовати као 

индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика 

једног или више разреда који се посебно интересују за исте програмске садржаје 

додатног рада). Зависно од интересовања ученика и програмских тема, групе се 

могу мењати (флексибилност састава групе).Реализујући програм додатног рада, 

наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и 

методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале 

ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током 

додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад 

појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења, 

закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је 

сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном 

поверењу и поштовању. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова  

1. Врсте речи 1. полугодиште     3 

2. Службе речи 1. полугодиште     3 

3. Фонетика 1. полугодиште     5 

4. Глаголски облици       2.  полугодиште     4 

5. Творба речи       1. полугодиште     3 

6. Правописна вежбања у току школске године     3 

7. Књижевни родови и врсте 2. полугодиште     2 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     3 

9. Предикатска  и комуникативна реченица 2. полугодиште     2 

10. Такмичења 2.  полугодиште     8 

Укупан број часова  36 
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Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

Допунска настава намењена је ученицима који остварују низак ниво постигнућа у 

оквиру предмета. Циљ допунске наставе је савладавање програма редовне наставе 

кроз рад у мањој групи ученика, као и рад са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у. Часови допунске наставе планирани су тако да се континуирано остварују 

образовни, васпитни и функционални циљеви редовне наставе, али кроз рад на 

једноставнијим примерима, индивидуализован приступ учењу, са циљем да се 

ученици који долазе на допунску наставу оспособе за самостално остваривање 

бољих постигнућа у оквиру предмета.  

Начин реализације програма:  

Обрада и утврђивање програмских садржаја кроз једноставне примере. 

Прилагођавање садржаја потребама ученика кроз принцип индивидуализација. 

Уважавање различитих стилова учења. 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Врсте речи 2. полугодиште     4 

2. Службе речи 3. полугодиште     4 

3. Фонетика 3. полугодиште     5 

4. Глаголски облици       2.  полугодиште     5 

5. Творба речи       1. полугодиште     3 

6. Правописна вежбања у току школске године     4 

7. Књижевни родови и врсте 4. полугодиште     3 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     3 

9. Предикатска  и комуникативна реченица 4. полугодиште     2 

10. Вештина читања и разумевања прочитаног у току школске године     3 

Укупно  36 
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Предмет МАТЕМАТИКА 

Разред ШЕСТИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. Више пута се понављају исти примери са различитим бројним 

вредностима. Више пута се цртају исте геометријске фигуре, различитих 

димензија,...  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Цели бројеви, 1. део Септембар 4 

2. Троугао, 1. део Октобар 3 

3. Цели бројеви, 2. део Октобар 3 

4. Троугао, 2. део Новембар-Децембар 5 

5. Рационални бројеви, 1. део Децембар-Јануар 4 

6. Четвороугао Фебруар-Март 6 

7. Рационални бројеви, 2. део Март-Април 4 

8. Површина четвороугла и троугла Април-Мај 5 

9. Рационални бројеви, 3. део Јун 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

Предмет МАТЕМАТИКА 

Разред ШЕСТИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји. 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости.  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Логички и логичко-комбинаторни задаци Септембар 3 

2. Дељивост и прости бројеви.  Септембар 3 

3. Осна симетрија.  Октобар 3 

4. Цели бројеви.  Октобар 3 

5. Рационални бројеви.  Новембар 3 

6. Сабирање и одузимање рационалних бројева.  Новембар 3 

7. Апсолутна вредност.  Децембар 3 

8. Проблемски задаци.  Децембар 3 
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9. Троугао (углови, подударност и значајне тачке).  Јануар 3 

10. Дирихлеов принцип.  Јануар 3 

11. Троугао (конструктивни задаци).  Фебруар 2 

12. Множење и дељење рационалних бројева.  Март 2 

13. Четвороугао (доказни и конструктивни задаци).  Март 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунска настава се организује за ученике који на редовној настави нису били у 

могућности да савладају предвиђено градиво. Тој групи припадају ученици са 

потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици за које се 

показало да део градива нису савладали и ученици који су одсуствовали са редовне 

наставе одређено време. Допунској настави се могу прикључити и други ученици 

ако изразе жељу за овим видом допуне редовне наставе. За допунску наставу 

предвиђена су 36 часа годишње. Рад у допунској настави би требао да буде 

прилагођен потребама и могућностима ученика па се препоручује рад у малим 

групама или индивидуални рад са ученицима.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Увод октобар 5 

2. Праживотиње новембар 6 

3. Царство животиња Децембар- фебруар 15 

4.  Угроженост и заштита животиња  Март, април 9 

5.  Увод у еволуцију живог света  мај 3 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатна настава се организује за ученике који на редовној настави показују 

изразито занимање за биологију и поседују способности које се могу више 

развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током целе 

школске године или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај 

облик рада се не оцењује. Обично се на овим часовима ученици припремају за 

такмичења из биологије, ипак циљ додатне наставе би требало да буде много 

шири. За додатну наставу су предвиђена 36 часа годишње. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Увод октобар 5 

2. Праживотиње новембар 6 

3. Царство животиња Децембар- фебруар 10 

4. Угроженост и заштита животиња Март, април 10 

5. Увод у еволуцију живог света мај 5 

 Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 



403 
 

Разред шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво.Допунске часове могу 

да посете и они који су дуго били одсутни.Ученици би требали да схвате основне 

географске појмове ,шта је река , море, језеро, који народи живе у свету и чиме се 

баве.ученици треба да знају основне природне ,и друштвене одлике Европе. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Хидросфера-Површинске и подземне воде октобар 1 

2. Биосфера-природне зоне ,биљни и животињски 

свет 

новембар 

1 

3. Становништво-број ,распоред и структура 

становништва 

новембар 

2 

4. Географска средина и људске делетности децембар 1 

5. Регионална географија Европе-положај рељеф, 

клима,воде,становништво, политичка  и 

регионална подела 

Јануар-мај 

           4 

    

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји (наведено је као пример). 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости . 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Хидросфера новембар 1 

2. Биосфера новембар 1 

3. Становништво и насеља на земљи децембар 2 

4. Регоинална географија Европе Јануар-март 5 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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Предмет ФИЗИКА 

Разред 6. шести 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво . 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Кретање септембар 1 

2. Кретање  септембар 1 

3. Кретање  септембар 1 

4. Сила, јединице мере октобар 1 

5. Мерење, однос јединца мере физичких величина децембар 1 

6. Мерење јануар 1 

7. Маса и густина фебруар 1 

8. Притисак  март 1 

9. Притисак   мај 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

Предмет ФИЗИКА 

Разред 6. шсти разред 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји (наведено је као пример). 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости. 

 

Р.бр Теме/Садржај Месец Број часова  

1. Кретањe, релативност кретања израда проблемских задатака септрмбар 1 

2. Кретање, релатиност кретања, израда проблемских задатака септембар 1 

3. Сила, израда проблемских задатака октобар 1 

4. Мерење -  израда проблемских задатака новембар 1 

5. Мерење - израда проблемских задатака децембар 1 

6. Маса и густина јануар 1 

7. Кретање, мерење, сила, маса и густина израда проблемских 

задатака фебруар 1 

8. Притисак мај - јун 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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4.2.3. Програм допунске и додатне наставе за седми разред 
 

 

Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци:  

За додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу српског језика. Додатни рад  заснован je на интересовању 

ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина. Кроз њега се 

непосредније активирају ученици и оспособљавају  за самообразовање, развија се 

њихова машта, подстичу се на стваралачки рад и упућују на самостално коришћење 

различитих извора сазнања.Под руководством наставника ученици се у додатном 

раду самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и 

истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) 

пред својом групом, разредом или целом школом. Знања, умења и вештине које су 

стекли истраживачким, индивидуалним и групним радом ученици користе у 

редовној настави, слободним активностима и у другим приликама (конкурси, 

такмичења, школске и друге приредбе).  

Начин реализације програма:  

Додатни рад из српског језика може се реализовати као 

индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика 

једног или више разреда који се посебно интересују за исте програмске садржаје 

додатног рада). Зависно од интересовања ученика и програмских тема, групе се 

могу мењати (флексибилност састава групе).Реализујући програм додатног рада, 

наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и 

методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале 

ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током 

додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад 

појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења, 

закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је 

сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном 

поверењу и поштовању. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова  

1. Врсте речи 1. полугодиште     3 

2. Службе речи 1. полугодиште     4 

3. Синтагме 1. полугодиште     4 

4. Напоредни односи       2.  полугодиште     2 

5. Конгруенција       2. полугодиште     2 

6. Правописна вежбања у току школске године     3 

7. Књижевни родови и врсте 2.полугодиште     3 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     3 

9. Синтакса 2. полугодиште     4 

10. Такмичења 2.  полугодиште     8 

Укупан број часова  36 
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Предмет СРПСКИ ЈЕЗИК  

Разред седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

Допунска настава намењена је ученицима који остварују низак ниво постигнућа у 

оквиру предмета. Циљ допунске наставе је савладавање програма редовне наставе 

кроз рад у мањој групи ученика, као и рад са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у. Часови допунске наставе планирани су тако да се континуирано остварују 

образовни, васпитни и функционални циљеви редовне наставе, али кроз рад на 

једноставнијим примерима, индивидуализован приступ учењу, са циљем да се 

ученици који долазе на допунску наставу оспособе за самостално остваривање 

бољих постигнућа у оквиру предмета.  

Начин реализације програма:  

Обрада и утврђивање програмских садржаја кроз једноставне примере. 

Прилагођавање садржаја потребама ученика кроз принцип индивидуализација. 

Уважавање различитих стилова учења. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Врсте речи 2. полугодиште     4 

2. Службе речи 2. полугодиште     4 

3. Синтагме 3. полугодиште     4 

4. Напоредни односи       2.  полугодиште     2 

5. Конгруенција       2. полугодиште     3 

6. Правописна вежбања у току школске године     4 

7. Књижевни родови и врсте 2.полугодиште     3 

8. Стилска изражајна средства у  току школске године     4 

9. Синтакса 4. полугодиште     5 

10. Вештина читања и разумевања прочитаног у току школске године     3 

Укупно  36 
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Предмет МАТЕМАТИКА 

Разред Седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. Више пута се понављају исти примери са различитим бројним 

вредностима. Више пута се цртају исте геометријске фигуре, различитих 

димензија,...  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Реални бројеви Септембар 5 

2. Питагорина теорема Октобар 4 

3. Цели и рационални алгебарски изрази, 1. део Новембар 5 

4. Многоугао Децембар 3 

5. Цели и рационални алгебарски изрази, 2. део Јануар-Фебруар 6 

6. Зависне величине и њихово графичко представљање Март-Април 6 

7. Круг Април-Мај 4 

8. Сличност троуглова Мај-Јун 3 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

Предмет МАТЕМАТИКА 

Разред Седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. Више пута се понављају исти примери са различитим бројним 

вредностима. Више пута се цртају исте геометријске фигуре различитих димензија . 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Логички и логичко-комбинаторни задаци Септембар 3 

2. Површина троугла и четвороугла.  Септембар 3 

3. Квадрирање и кореновање.  Октобар 3 

4. Ирационални бројеви.  Октобар 3 

5. Питагорина теорема.  Новембар 3 

6. Степени и операције са њима.  Новембар 3 

7. Многоугао.  Децембар 3 

8. Полиноми.  Јануар 3 

9. Геометријски доказ.  Јануар 3 

10. Круг.  Фебруар 3 
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11. Тангентни четвороугао.  Март 3 

12. Тетивни четвороугао.  Март 3 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

 

Предмет ХЕМИЈА 

Разред седми  

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво.Ученицима који нису 

савладали садржаје хемије омогућиће се лакше укључивање у редовни образовно-

васпитни процес.  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.Наставник ће пратити динамику рада ученика и њихове потребе и у складу 

са тим прилагођавати и мењати план рада допунске наставе.  

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. 
Основни хемијски појмови 

Октобар 

 1 

2. 
Структура атома,редни и масени број 

Новембар 

 1 

3. 
Електронски омотач 

Децембар 

 1 

4. Периодни систем елемената. Ковалентна хемијска 

веза 

Јануар 

 1 

5.  Јонска хемијска ваза.Валенца-писање формула и 

давање назива на основу валенце 

Фебруар 

 1 

6. 
Релативна молекулска маса 

Март 

 1 

7. Раствори и растворљивост супстанци 

 

Март 

 1 

8. Хемијске реакције-анализа и синтеза Април 

 

1 

9. Закон одржања масе.Количина супстанце и 

моларна маса 

 

Мај 

 

1 

Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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Предмет ХЕМИЈА 

Разред седми  

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покажу своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји.Радиће се на развијању способности и вештина ученика 

према њиховим интересовањима и сколоностима,и на развијању такмичарског духа.  

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости.Наставник ће пратити динамику и интересовања 

ученика и у складу са тим мењати годишњи план додатне наставе,и прилагођавати 

се њиховим интересовањима.План предвиђа максималну флексибилност током 

реализације.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Основни хемијски појмови 

 

Октобар 

 1 

2. Грађа атома-електронски омотач 

(израда проблемских задатака) 

Новембар 

 1 

3. Ковалентна хемијска веза-израда модела 

молекула 

Јануар 

 1 

4. Јонска хемијска веза.Валенца(израда задатака) 

 

Јануар 

 1 

5. Школско такмичење из хемије 

 

Фебруар 

 1 

6. Раствори и растворљивост-рачунски задаци 

 

Март 

 1 

7. Процентни састав раствора-рачунски задаци 

 

Април 

 1 

8. Количина супстанце.Моларна маса 

 

Мај 

 1 

9. Стехиометријска израчунавања-израда 

проблемских задатака 

 

Јун 

 

1 

 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред Седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунска настава се организује за ученике који на редовној настави нису били у 

могућности да савладају предвиђено градиво. Тој групи припадају ученици са 

потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици за које се 

показало да део градива нису савладали и ученици који су одсуствовали са редовне 

наставе одређено време. Допунској настави се могу прикључити и други ученици 

ако изразе жељу за овим видом допуне редовне наставе. За допунску наставу 

предвиђена су 36 часа годишње. Рад у допунској настави би требао да буде 

прилагођен потребама и могућностима ученика па се препоручује рад у малим 

групама или индивидуални рад са ученицима.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Порекло и развој људске врсте октобар 5 

2. Грађа човечијег тела Новембар - април 27 

3. Репродуктивно здравље    мај 3 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатна настава се организује за ученике који на редовној настави показују 

изразито занимање за биологију и поседују способности које се могу више 

развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током целе 

школске године или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај 

облик рада се не оцењује. Обично се на овим часовима ученици припремају за 

такмичења из биологије, ипак циљ додатне наставе би требало да буде много 

шири. За додатну наставу су предвиђена 36 часа годишње. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Порекло и развој људске врсте октобар 5 

2. Грађа човечијег тела Новембар - април 26 

3. Репродуктивно здравље мај 5 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво .Ради се са малим 

групама или индивидуално. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.  

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Азија-природногеографске одлике(рељеф, клима , 

воде) 

 новембар 

2 

2. Азија-становништво , насеља новембар 1 

3.  Африка-рељеф , клима, воде, живи свет Децембар 1 

4. Северна Америка - природногеографске 

одлике(рељеф, клима , воде), 

јануар 

2 

5.  Јужна Америка- природногеографске 

одлике(рељеф, клима , воде), 

март 

2 

6. Северна и Јужна Америка -становништво април 1 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред Седми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји (наведено је као пример). 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости , 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Азија Децембар/Јануар 2 

2. Африка  Фебруар 2 

3. Америка Март /април 3 

4. Аустралија и Океанија  Мај 1 

5. Поларне области мај 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 
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Предмет ФИЗИКА 

Разред 7.разред 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Сила и кретање октобар 1 

2. Сила и кретање новембар 1 

3. Кретање тела у гравитационом пољу децембар 1 

4. Равнотежа тела јануар 1 

5. Механички рад и  механичка енергија март 1 

6. Механички рад и механичка енергија април 1 

7. Топлотне појаве мај 1 

8. Топлотне појаве јун 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  8 

 

Предмет ФИЗИКА 

Разред 7. разред 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји. 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости. 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Сила и кретање октобар 1 

2. Сила и кретање новембар 1 

3. Кретање тела у гравитационом пољу децембар 1 

4. Равнотежа јануар 1 

5. Механички рад и механичка енергија фебруар 1 

6. Механички рад и механичка енергија, сила и кретање, 

кретање тела у гравитационом пољу, равнотежа - израда 

проблемских задатака фебруар 1 

7. Топлотне појаве мај-јун 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  8 
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4.2.4. Програм допунске и додатне наставе за осми разред 
 

 

Предмет Српски језик 

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци:  

За додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу српског језика. Додатни рад  заснован je на интересовању 

ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина. Кроз њега се 

непосредније активирају ученици и оспособљавају  за самообразовање, развија се 

њихова машта, подстичу се на стваралачки рад и упућују на самостално коришћење 

различитих извора сазнања.Под руководством наставника ученици се у додатном 

раду самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и 

истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) 

пред својом групом, разредом или целом школом. Знања, умења и вештине које су 

стекли истраживачким, 

индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави, слободним 

активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, школске и друге 

приредбе).  

Начин реализације програма:  

Додатни рад из српског језика може се реализовати као 

индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика 

једног или више разреда који се посебно интересују за исте програмске садржаје 

додатног рада). Зависно од интересовања ученика и програмских тема, групе се могу 

мењати (флексибилност састава групе). Реализујући програм додатног рада, 

наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и 

методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале 

ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током 

додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад 

појединца или групе: упућује и усмерава, помаже 

да се дође до правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и 

наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији и ближи него у редовној 

настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова  

1. Врсте речи у току школске године     2 

2. Службе речи у току школске године     3 

3. Фонетика 1. полугодиште     3 

4. Историја језика       1.   полугодиште     2 

5. Падежи и значење падежа 2. полугодиште     3 

6. Правописна вежбања у току школске године     3 

7. Књижевни родови и врсте       2.  полугодиште     3 

8. Зависне реченице       2.   полугодиште     5 
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9. Синтакса 1. полугодиште     4 

10. Такмичења 2.  полугодиште     8 

Укупан број часова  36 

 

 

Предмет Српски језик 

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци:  

Допунска настава намењена је ученицима који остварују низак ниво постигнућа у 

оквиру предмета. Циљ допунске наставе је савладавање програма редовне наставе 

кроз рад у мањој групи ученика, као и рад са ученицима који похађају наставу по 

ИОП-у. Часови допунске наставе планирани су тако да се континуирано остварују 

образовни, васпитни и функционални циљеви редовне наставе, али кроз рад на 

једноставнијим примерима, индивидуализован приступ учењу, са циљем да се 

ученици који долазе на допунску наставу оспособе за самостално остваривање 

бољих постигнућа у оквиру предмета.  

Начин реализације програма:  

Обрада и утврђивање програмских садржаја кроз једноставне примере. 

Прилагођавање садржаја потребама ученика кроз принцип индивидуализација. 

Уважавање различитих стилова учења. 

 

 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Врсте речи у току школске године     3 

2. Службе речи у току школске године     3 

3. Фонетика 3. полугодиште     4 

4. Историја језика       1.   полугодиште     3 

5. Падежи и значење падежа 4. полугодиште     3 

6. Правописна вежбања у току школске године     4 

7. Књижевни родови и врсте       2.  полугодиште     3 

8. Зависне реченице       2.   полугодиште     5 

9. Синтакса 2. полугодиште     5 

10. Вештина читања и разумевања прочитаног у току школске године     3 

 

 

 

 

 

Предмет МАТЕМАТИКА 
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Разред ОСМИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво. 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. Више пута се понављају исти примери са различитим бројним 

вредностима. Више пута се цртају исте геометријске фигуре, различитих 

димензија,...  

 

  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Сличност троуглова Септембар 2 

2. Линеарне једначине са једном непознатом Септембар-Октобар 3 

3. Тачка, права и раван Октобар 3 

4. Линеарне неједначине са једном непознатом Новембар 2 

5. Призма Новембар-Децембар 4 

6. Линеарна функција Децембар 3 

7. Пирамида Јануар-Фебруар 4 

8. Графичко представљање статистичких података Фебруар 2 

9. Системи линеарних једначина са две непознате Март 3 

10. Ваљак Април 3 

11. Купа Април-Мај 3 

12. Лопта Мај 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 

 

Предмет МАТЕМАТИКА 

Разред ОСМИ 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји. 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости.  

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 
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тему 

1. Логички и логичко-комбинаторни задаци Септембар 3 

2. Круг.  Септембар 2 

3. Сличност.  Октобар 2 

4. Тачка, права и раван.  Октобар 2 

5. Линеарне једначине и неједначине и примене.  Новембар 3 

6. Призма.  Новембар 3 

7. Једначине с апсолутним вредностима.  Децембар 2 

8. Пирамида.  Децембар 3 

9. Линеарна функција.  Јануар 2 

10. Линеарне диофантске једначине.  Јануар 2 

11. Системи линеарних једначина.  Фебруар 2 

12. Конгруенције по модулу.  Фебруар 2 

13. Елементарни проблеми екстремних вредности.  Март 2 

14. Нелинеарне диофантске једначине.  Март 2 

15. Неједнакости и примене.  Март 2 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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Предмет ХЕМИЈА 

Разред осми  

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво.Ученицима који нису 

савладали садржаје хемије омогућиће се лакше укључивање у редовни образовно-

васпитни процес.  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.Наставник ће пратити динамику рада ученика и њихове потребе и у складу 

са тим прилагођавати и мењати план рада допунске наставе.  

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Неметали-особине и примена 

 

Септембар 

 1 

2. Неметали-особине и примена 

 

Октобар 

 1 

3. Метали-особине и примена 

 

Новембар 

 1 

4. Соли-писање формула и давање назива солима 

 

Новембар 

 1 

5. Електролитичка дисоцијација киселина,база и 

соли 

Децембар 

 1 

6. Засићени угљоводоници-алкани 

 

Јануар 

 1 

7. Незасићени угљоводоници-алкени и алкини 

 

Фебруар 

 1 

8. Алкохоли-особине,примена и писање формула 

 

Март 

 

1 

9. Карбоксилне киселине-особине,примена и 

писање формула 

Април 

 

1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

 
Предмет ХЕМИЈА 

Разред осми  

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покажу своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји.Радиће се на развијању способности и вештина ученика 

према њиховим интересовањима и сколоностима,и на развијању такмичарског духа.  

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости.Наставник ће пратити динамику и интересовања 
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ученика и у складу са тим мењати годишњи план додатне наставе,и прилагођавати 

се њиховим интересовањима.План предвиђа максималну флексибилност током 

реализације. 

 
 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Неметали-особине и примена 

 

Октобар 

 1 

2. Стехиометријска израчунавања Октобар 

 1 

3. Метали-особине и примена 

 

Новембар 

 1 

4. Соли-израда задатака Новембар 

 1 

5. Електролитичка дисоцијација киселина,база и 

соли 

Децембар 

 1 

6. Засићени и незасићени угљоводоници-израда 

проблемских задатака 

 

Јануар 

 1 

7. Ароматични угљоводоници-бензен 

 

Фебруар 

 1 

8. Школско такмичење 

 

Фебруар 

 1 

9. Општинско такмичење 

 

Март 

 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

 
  



419 
 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунска настава се организује за ученике који на редовној настави нису били у 

могућности да савладају предвиђено градиво. Тој групи припадају ученици са 

потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици за које се 

показало да део градива нису савладали и ученици који су одсуствовали са редовне 

наставе одређено време. Допунској настави се могу прикључити и други ученици 

ако изразе жељу за овим видом допуне редовне наставе. За допунску наставу 

предвиђена су 36 часа годишње. Рад у допунској настави би требао да буде 

прилагођен потребама и могућностима ученика па се препоручује рад у малим 

групама или индивидуални рад са ученицима.  

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Увод октобар 3 

2. Екологија и животна средина новембар, децембар 3 

3. Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема – 

животне средине 
                                

јануар, фебруар 3 

4.  Глобалне последице загађивања животне средине март 9 

5.  Животна средина и одрживи развој април             9 

6. Животна средина, здравље и култура живљења мај 9 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатна настава се организује за ученике који на редовној настави показују 

изразито занимање за биологију и поседују способности које се могу више 

развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током целе 

школске године или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај 

облик рада се не оцењује. Обично се на овим часовима ученици припремају за 

такмичења из биологије, ипак циљ додатне наставе би требало да буде много 

шири. За додатну наставу су предвиђена 36 часа годишње. 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 
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тему 

1.  октобар 3 

2.  Новембар, децембар 3 

3. Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема – 

животне средине Јануар, фебруар 3 

4. Глобалне последице загађивања животне средине март 9 

5. Животна средина и одрживи развој април 9 

6. Животна средина, здравље и култура живљења мај 9 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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Предмет ГЕОГРАФИЈА  

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво . 

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Географски положај границе и величина Србије септембар 1 

2. Природне одлике  Октобар/новембар 3 

3. Становништво Јануар/Фебруар 2 

4. Привреда Март/април 2 

5. Завичајна географија мај 1 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 

Разред осми 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји (наведено је као пример). 

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости. 

 

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Географски положај границе и величина Србије  октобар 1 

2. Природне одлике  Новембар/децембар 3 

3. Становништво и насеља Јануар/фебруар 2 

4. Привреда  Март/април 2 

5. Завичајна географија  мај 1 

    

 Укупан број часова на годишњем нивоу  9 

 

 

 

 



422 
 

Предмет ФИЗИКА 

Разред 8.разред 

Начин 

остваривања 

програма 

Допунски рад 

Циљ и задаци: Ученицима који из било којих разлога заостају за својим вршњацима, 

програмом допунске наставе помоћи ће се усвајање једноставнијих и мање 

захтевних садржаја, како би у потпуности разумели градиво  

Начин реализације програма: Веће целине деле се на мање, раде се једноставнији 

примери.  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Осцилаторно и таласно кретање октобар 1 

2. Светлосне појаве новембар 1 

3. Електрично поље децембар 1 

4. Електрична струја децембар 1 

5. Електрична струја јануар 1 

6. Магнетно поље март 1 

7. Нуклеарна физика април 1 

8. Нуклеарна физиа мај 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  8 

 

Предмет ФИЗИКА 

Разред 8. разред 

Начин 

остваривања 

програма 

Додатни рад 

Циљ и задаци: Додатни рад се организује за изнад просечне и посебно 

заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покау своју даровитост и да се 

припремају за такмичење. Прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити 

нови и мало тежи садржаји  

Начин реализације програма: Избор ученика ће се вршити према критеријуму 

постигнућа и заинтересованости  

 

Р.бр. Теме/Садржај Месец Број часова за 

тему 

1. Осцилаторно и таласно кретање израда проблемских задатака октобар 1 

2. Светлосне појаве новембар 1 

3. Електрично поље израда проблемских задатака октобар 1 

4. Електрична струја децмбар 1 

5. Осцилаторно и таласно кретање, електрично поље, електрична 

струја израда проблемских задатака фебруар 1 

6. Магнетно поље април 1 

7. Нуклеарна физика мај 1 

8. Магнетно поље, нуклеарна физика израда проблемских задатака мај 1 

 Укупан број часова на годишњем нивоу  8 
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5. Програм културних активности школе 
 

Културне активности обухватају:  

- прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског 

образовања и васпитања  

- прославе школских и државних празника, приредбе и представе поводом обележевања 

празника 

- тематске изложбе и учешће на ликовним конкурсима које организују различите институције 

(Музеји, библиотеке.....) 

-  јавно излагање и представљање ученичких радова у просторијама школе 

-  такмичења и смотре,  

- посете установама културе 

- трибине, предавања, дебате са одређеном темом  у сарадњи сајединицама локалне 

самоуправе  

- хуманитарне акције 

- пригодно обележењавање важнних датума (Светски дан толеранције, пијатељства итд.) 

 

Детаљнија разрада културних активности школе дефинисана је Годишњим планом рада установе 

и планира се за сваку годину према потребама школе, ученика и родитеља.  

6. Програм школског спорта и спортско-рекреативних 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. Програм школског 

спорта поред слободних активности ученика – секција обухвата недељу школског спорта 

(такмичења у спортским дисциплинама, културне манифестације са циљем промовисања физичке 

активнсоти, ђачке трибине и радионица са темом здравља, активности у природи (пролећни крос, 

зимовање, летовање), школска и ваншколска спортска такмичења. Поред ових активнсоти, 

Програм школског спорта предвиђа план за ученике који су ослобођени практичног  дела наставе 

и за њих предвиђа адекватан начин учешћа у спортсим активнсотима (воде статистику, 

припремају репортажу са такмичења, праве постер итд.).  Школа је дужна да, у оквиру програма 

школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског спорта 

најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика 

у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 
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7. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 
програми превенције других облика ризичног понашања 
 

 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања, као што су употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и 

малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са 

Законом. Програми се остварују кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, 

запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у 

складу са утврђеним потребама. 

 Носиолац реализације програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

је: 

1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који реализује 

превентивне и интервентне активности и у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, 

децом и локалном заједницом обезбеди сповођење Посебног протокола и Програма 

заштите; и 

2.  Вршњачки тим који се бави превентивним активностима, промоцијом позитивних 

образаца понашања као и анализом ''јавног мњења'' ученика о томе шта је насиље, како и 

када реаговати итд.  

 

 

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције 

других облика ризичног понашања 

Теме:  Активности: Време 

реализације 

Реализатори: 

1. Израда Плана и програма 

заштите од насиља, злостављања 

и занеаривања  

- Дефинисање стратегије у 

реализацији активности 

којима се тежи спречавању  

насиља, злостављања и 

занемаривања ученика 

(превентивне или 

интервенте, повремене 

активности итд.)  

септембар Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

2. Прикупљање података о 

ученицима са ризичним 

понашањем (без првог и петог 

разреда) и планирање даљег 

рада и укључивање различитих 

видова подршке 

 

- Прикупљање података и 

анализа ризичног понашања 

ученика 

Септембар/о

ктобар 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Одељенске 

старешине 

Психолог и 

педагог 

3. Организовање предавања на 

тему превенције ризичних 

- подизање свести ученика о 

последицама злоупотребе 

Током 

године 

 

Одељенске 
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понашања младих (злоупотреба 

супстанци, малолетничка 

деликвенција....) 

различитих супстаци 

- подсећање ученика на 

права и обавезе, као и 

могуће (кривичне и друге) 

последице њиховог кршења 

старешине 

Црвени крст 

Барајево, Дом 

здравља 

3. Реализација активности 

Вршњачког тима 

- промоција позитивних 

образаца понашања међу 

ученицима 

Током 

године 

Педагог и 

психолог 

Ученици од 5. до 

8. разреда 

4. Праћење ученика који се 

налазе на листи ризичког 

понашања  и информисање 

родитеља, наставника, 

директора о запажањима 

(консултативни и саветодавни 

разговори са ученицима, 

наставницима и родитељима) 

- предлагање мера подршке, 

образовно-васпитних 

поступака и метода којима 

би се поткрепљивало 

позитивно понашање 

ученика 

Током 

године 

Психолог и 

педагог 

Директор 

5. Реализација састанака малих 

тимова, анализа понашања и 

предлог мера за побољшање 

ученичког понашања 

Анализа ризичног 

понашања ученика, 

дефинисање нивоа насиља и 

предлагање адекватних 

мера 

Током 

године 

Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

Одељенске 

старешине 

Психолог и 

педагог 

6. Анкета за ученике ,,Насиље у 

нашој школи'' 

6. Анализа резултата анкете и 

саопшавање резултата 

Испитивање учесталости, 

облика, актера насилног 

понашања и осталих 

фактора који утичу на 

испољавање насилног 

понашања у школи 

Јануар/фебр

уар 

 

 

 

Март 

Психолог 

7. Реализација часова одељенске 

заједнице и радионица са темом 

насиља 

Промоција позитивних 

образаца понашања 

Током 

године 

Одељенске 

старешине 

Психолог и 

педагог 

8. Вођење документације Бележење споведених 

активности 

Током 

године 

Записници, 

извештаји  

тимова 
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Програм рада Вршњачког тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Теме:  Активности: Време 

реализације 

Реализатори: 

1. Формирање Вршњачког тима 

и утврђивање начина рада 

- Ја сам.... (''Волим да радим'' 

- Ја сам део Тима 

(''Слагалица'') 

- Ја сам део тима који 

(правила Вршњачког тима – 

шта радимо када нам....- 

тражење позитивног начина 

реаговања на непријатне 

ситуације) 

- упознавање чланова тима, 

стварање подстицајне и 

сигурне атмосфере на часу 

- дефинисање визије и 

мисије тима (Ко су чланови 

Вршачког тима, Шта 

раде, Зашто им је 

битно/није битно да буду 

чланови Тима итд.) 

 

октобар Педагог и 

психолог 

2. Кутија поверења  - подстицање дискусије и 

размене мишљења (улога 

жртве или почиоца – стид, 

срам, понос, тајна, изаз....) 

март Педагог и 

психолог 

3. Организација и учествовање у 

хуманитарној акцији школе   

 

- упознавање ученика са 

практичном 

реализацијом једног од 

филозофских  

принципа – хуманост, 

правда, врлина, истина, 

лепота....  

април Директор школе, 

наставници  

4. Презентација позитивних 

облика понашања (''Мрежа 

добрих дела'', ''Мудри међу 

нама'')  

 

- промовисање позитивних 

облика понашања 

мај Педагог и 

психолог 

5. ''Бирамо лепе речи'' - промовисање позитивних 

облика понашања у млађим 

разредима школе 

мај Учитељица 

6. Презентација Тима и Израда 

Годишњег  плана рада 

Вршњачког наредну школску 

годину   

 

- Израда презентације јун Наставници 

предметне 

наставе и  
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8. Програм слободних и ваннаставних активности ученика 
 

 

Програм ваннаставних и слободних наставних активности ученика се организују у складу 

са њиховим интересовањима, просторним и људским ресурсима школе. Ваннаставне и слободне 

наставне активности ученика реализују се кроз програм секција које се у школи организују и 

могу бити друштвене, хуманистичке, уметничке, техничке, културне, итд. Ученици бирају 

понуђене активности у складу са сопственим интрересовањима и могућностима школе. 

  Учешће ученика у друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним 

активностима доприноси многим важним исходима 

образовања и васпитања, као што су: 

- задовољење различитих образовних потреба и интересовања ученика; 

- препознавање професионалних способности и интересовања, упознавање са светом рада; 

- надоградња исхода који се остварују у оквиру редовне наставе и допринос развоју 

међупредметних исхода; 

- унапређивање различитих способности (интелектуалне, физичке, креативне, радне...); 

- јачање капацитета ученика за разликовање безбедног од небезбедног понашања и заштиту од 

ризичног понашања; 

- подстицање хуманог и одговорног односа према себи, другима и окружењу, јачање осетљивости 

за оне којима је потребна 

помоћ (нпр. стари и болесни); 

- унапређивање различитих врста писмености (језичке, медијске, културне, научне...); 

- култивисање коришћења слободног времена; 

- подстицање интеркултуралног дијалога; 

- разумевање концепта инклузије и јачање осетљивости за различитост; 

- јачање генерацијских веза између ученика различитих одељења без компетитивности; 

- релаксација, растерећење напетости ученика, самоисказивање; 

- јачање везе са локалном заједницом; 

- развој осећања припадности својој школској заједници; 

- подстицање самосталности, проактивности и предузимљивост; 

- припрема за решавање различитих животних ситуација; 

- промоција школе и њеног идентитета. 

Школа треба да настоји да резултати рада ученика у оквиру ваннаставних активности постану 

видљиви како у оквиру школе тако и шире као што су организовање представа, изложби, базара, 

објављивање на сајту, смотре стваралаштва, спортски сусрети и др. 
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8.1. Креативна радионица (ваннаставна активност – први разред) 
 

 

Садржај: Циљ, задаци, исходи: 

 

-цртање дрвеним или воштаним бојицама, 

кредом, угљеном 

-моделовање пластелина 

-прављење различитих украсних и корисних 

предмета од разног материјала (папир, 

картон, дрво...) 

-израда предмета од глинамола 

-прављење честитки 

 

 

Циљ креативне радионице је да деца 

искористе своју машту, креативност и вољу 

и да преточе своје жеље и замисли у неко 

уметничко дело. 

Уметност код деце је изузетно важна, а 

употреба маште за стварање нечег мање или 

више корисног за свакодневни живот ће их 

научити важности личног ствасралаштва и 

својих могућности. 

Кроз игру и забаву научиће да улепшајусвој 

животни простор и простор за учење и 

дружење. 

Логику и машту ће испољити на користан и 

забаван начин. На овај начин, деца ће 

бескорисним или сувишним предметима 

удахнути нови смисао и учинити их живим, 

а такође, стварати и нове предмете. 

 

 

Креативна радионица  

Редни 

број 

часа: 

Наставна јединица: Тип часа: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Моје одељење (пано са фотографијама ученика)  

Моје одељење (пано)  

Цртамо кредама у боји   

Сунцокрети 

Јесен је, јесен рана... 

Јесењи плодови, пластелин 

Правимо брош 

Брош 

Кутија за оловке 

Кутија за оловке 

Акваријум 

Папуче 

Осликавамо камен 

Пахуљице 

Свећњак 

Новогодишња честитка 

Украси за јелку 

Огрлица од тестенине 

 Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Обрада 

Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Обрада 

Обрада 

Обрада 

Обрада 

Вежбање 

Вежбање 

Обрада 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Лала (правимо цвет) 

Срце-магнет (поклон за маму) 

Срце-магнет 

Срце- магнет 

Честитка за маму 

Корпица за Васкршње јаје 

Васкршња јаја 

Васкршња јаја 

Чинија обложена дугмићима 

Вајање – пластелин 

Накит од глинамола 

Ритмички инструменти 

Маска 

Маска 

Цртамо угљеном 

Лептир 

Обележивач страница – од вуне, канапа 

Обележивач страница – од картона, папира 

 

Обрада 

Обрада 

Вежбање 

Вежбање 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

Вежбање 

Обрада 

Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

Обрада 

Вежбање 

 

 

 

 

 

 

8.2. Драмска секција 
 

Циљ и задаци секције:  

- открити и даље развијати таленат за глуму ученика 

- упознати ученике са највећим дометима домаћег и светског драмског стваралаштва 

- усмерити ученике да са лакоћом и умешноћу откривају у књижевним делима одломке 

прикладне за драматизацију 

- помоћи ученицима да проникну у унутрашње биће литерарног јунака и да га касније 

уверљиво тумаче 

- поучити ученикетехници писања сценарија у циљу прилагођавања књижевног текста 

извођењу на сцени 

- неговати природну обдареност ученика по питању боје и висине гласа, дикције, 

интонације и у складу са тим радити на даљем богаћењу учениковог говора уопште 

 

ТЕМЕ САДРЖАЈ РАДА БРОЈ ЧАСОВА 

1 

Формирање секције и договор о раду  

Проучавање текста 

Основни појмови изпозоришне уметности  

Избор новог текста за драмску игру  

Подела улога 

5 
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2 

Читачка проба (рад за столом) 

Читачка проба (анализа ликова) 

Читачка проба (основна идеја) 

Распоредна проба -  груписање лица и ствари на сцени 

Распоредна проба: сценски радње 

распоредна проба: вежбе ритма и темпа 

Проба костима 

Сценска проба 

9 

3 

Генерална проба 

Учешће секције на прослави Дана Св.Саве 

Анализа рада секције на првом полугодишту  

3 

4 

Теоретско упознавање говорне уметности: из историје 

позоришта и драме 

Читачка проба (рад за столом) 

Читачка проба (анализа ликова) 

Читачка рпоба (основна идеја) 

Распоредна проба. груписање лица и ствари на сцени  

Распоредна проба: вежбе акцента и паузе 

Распоредне пробе: Костими и маске  

8 

5 

распоредна проба: Израда комплетног декора 

Генерална проба  

Проба пред наступ 

Приредба поводом Дана школе 1.4. 

4 

6 

Гледање телевизијске драме или слушање радио-драме 

Стваралачки писмени рад: писање сценских дела 

дијалог 

стваралачки писмени рад: писање сценских дела 

драматизација 

 

3 

7 
разматрање извештаја о раду секције 

1 

 
Укупно  33 

 

Реализатор драмске секције: Симонида Ђорђевић, наставник српског језика 

 

 

8.2. Литерарно-рецитаторска секција 
Циљ и зaдaци сeкциje: 

   развијање и усавршавање способности ученика за правилан, чист и јасан изговор гласова 

  богаћење речника, усавршавање говорно-језичког развоја 

  оспособљавање ученика да изражајно казују поетске текстове, 

   развијање  љубави, блискости и осећајности према лепоти поетских текстова,  

  афирмисање рецитовања међу ученицима 

  усавршавање и развијање креативног талента  
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  развијање културе писменог изражавања, сликовитости и јасности, маштовитости               

  развијање  етичких и моралних принципа, као и способности логичког закључивања и 

слободног изражавања мисли и идеја. 

 

ВРЕМЕ 

 
САДРЖАЈ ПРОРАМА БРОЈ ЧАСОВА 

Септембар 

- Формирање секције и договор о раду 

- Чиниоци изражајног казивања 

- Упознавање са функционалним стиловима 

3 

Октобар 

- Обрада једне изабране песме 

- Учешће на општинском такмичењу младих 

песника 

- Вежбе темпа, мимике и гестикулације 

3 

 

Новембар 

- Вежбе интонације и јачине гласа 

- Упознавање говорне уметности 

- Упознавање са облицима новинарског 

изражавања 

3 

Децембар 

- Избор и анализа садржаја за наступ поводом 

школске свечаности (Свети Сава) 

- Час слободног стваралаштва-поезија и проза 

 (2 часа) 

- Рад са ученицима на текстовима о светосавској 

тематици 

4 

Јануар 

- Учешће секције на прослави Дана Светог Саве 

- Анализа рада секције на крају  првог 

полугодишта 

2 

 

Фебруар 

- Избор и анализа садржаја за такмичење 

рецитатора 

- Избор и анализа садржаја за школску приредбу 

- Увежбавање садржаја за такмичење (2 часа) 

- Школско такмичење рецитатора 

5 

 

Март 

- Припрема програма за Дан школе (6 часова) 

- Увежбавање садржаја за општинско такмичење 

- Учешће на општинском такмичењу рецитатора 

8 

Април 

- Учешће на приредби поводом Дана школе 

- Сусрет са члановима секције друге школе 

- Сређивање утисака (читање интервјуа, 

извештаја) 

3 

Мај 

- Гледање телевизијске драме или слушање радио-

драме 

- Сусрет са дечјим писцем 

- Учешће у изради школског часописа 

3 

 

Јун 

- Перманентно учешће на литерарним конкурсима 

- Разматрање извештаја о раду секције 2 
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УКУПНО 36 

 

Реализатор литерарно-драмске секције: Јелена Игњатовић, наставник српског језика 
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8.3.Новинарска секција 
 

Циљ и задаци: 

- упознавање ученика са различитим стиловима информативног и других облика 

извештавања  

- примена правила новинарске етике у саопштавању информација  

- развијање вештина потребних за спремање часописа за штампање (изглед чланка, 

графичко уређење...) 

 

ТЕМЕ 

 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА 

1. 

 

 

- Рад на школском часопису (преглед материјала)  

-  Рад на школском часопису (избор радова) 

 

10 

2. 

- Извештавање о пригодним активностима у 

школи (ваннаставне активности)   

- Упознавање ученика са различитим формама 

извештавања 

15 

 
- Писано саопштавање инфорамције о важним 

датумима (Дан толеранције, дан града итд.) 
5 

3. 
- Извештавање о активностима посвећеним Дану 

школу, 1.април 
2 

4.  - Прављење репортаже о ''Сајму занимања'' 2 

5. - Прављење извештаја о раду секција 2 

 
Укупно  36 

Реализатор: Милица Војводић, наставника енглеског језика 

 

 



434 
 

8.4. Калиграфска секција 
 

 

Циљ радионице је да ученици усвајају знања о уметности лепог писања и развијају вештину 

давања форме словним знацима на  виртуозан начин. У новој школскиј години планирана  је  

реализација 16 часова калиграфске радионице у оквиру стручног усавршавања наставника. 

 

 

Ред. број 
САДРЖАЈ ПРОГАМА 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

1. - Историја писма 1 

2 
- Калиграфија од вештине до уметности , 

1 

3 
- Калиграфија од вештине до уметности, 

1 

4 
- Калиграфска правила и прибор,, 

1 

5 - Школски краснопис, 1 

6 
- Калиграфске вежбе - од потеза до слова 

1 

7 
- Калиграфске вежбе - од потеза до слова, 

1 

8 
- Калиграфски рад - исписивање пословица и 

афирмативних порука, 
1 

9 
- Калиграфски рад - исписивање пословица и 

афирмативних порука 
1 

10 
- Анализа радова и изложба, 

1 

11 
- Писмо Мирослав, 

1 

12 
- Калиграфске вежбе од потеза до слова 

1 

13 
- Калиграфске вежбе од потеза до слова. 

1 

14 
- Калиграфски рад- исписивање стихова одабране 

песме, 1 
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15 
- Калиграфски рад- исписивање стихова одабране  

песме 1 

16 
- Анализа радова и изложба 

1 

 
Укупно  

16* 

Реализација калиграфске секције: наставница Српског језика Нада Кршанин и 

 наставница Ликовне културе Тања Веселиновић 
 

 

*Напомена: Број часова  предвиђен планом прилагођава се заинтересованости ученика  ( 

група ученика од 5-8. разреда) и може бити бити од 12-20. 
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8.5. Спортска секција 
 

 8.5.1.Одбојкашка секција  
 

Циљ и задаци:  

– унапређење физичких способности  и моторичких вештина,  

– стицање неопходних теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима,  

– усавршавање одређених моторичких способности специфичних за одређену спортску игру 

– Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и рад 

на тактичко-техничком усавршавању,  

– примена стечених знања и умења у служенијим условима(кроз тренинг, такмичења), 

– задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој такмичарског духа, залагање за 

фер игру и за фер навијање. 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час    2 

2. Правила игре    4 

3. Технички елементи игре    20 

4. Тактичко-технички елементи игре    10 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    36 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    0 

УКУПНО    36 

Реализатор спортске секције: Јасмина Тешић 

 

 8.5.2 Фудбалска секција 
  

Циљ и задаци:  

– унапређење физичких способности  и моторичких вештина,  

– стицање неопходних теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима,  

– усавршавање одређених моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

– Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и рад 

на тактичко-техничком усавршавању,  

– примена стечених знања и умења у служенијим условима(кроз тренинг, такмичења), 

– задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој такмичарског духа, залагање за 

фер игру и за фер навијање 
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Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час    2 

2. Правила игре    4 

3. Технички елементи игре    20 

4. Тактичко-технички елементи игре    10 

      

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрад

а 

утврђ. 

гради

ва 

друге 

типов

е 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    0 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    36 

УКУПНО    36 

реализатор: Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 

 

8.5.3. Секција рукомета 
 

Циљ и задаци:  

– унапређење физичких способности  и моторичких вештина,  

– стицање неопходних теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима,  

– усавршавање одређених моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

– Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и рад 

на тактичко-техничком усавршавању,  

– примена стечених знања и умења у служенијим условима(кроз тренинг, такмичења),  

– задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој такмичарског духа, залагање за 

фер игру и за фер навијање 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час    2 

2. Правила игре    4 

3. Технички елементи игре    20 

4. Тактичко-технички елементи игре    10 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    36 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    0 

УКУПНО    36 

Реализатор: Борис Бубало, наставник физичког васпитања 
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8.5.4. Секција кошарке 
 

Циљ – унапређење физичких способности  и моторичких вештина, стицање неопходних 

теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима, усавршавање одређених 

моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

Задаци – Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и 

рад на тактичко-техничком усавршавању, примена стечених знања и умења у служенијим 

условима(кроз тренинг, такмичења), задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој 

такмичарског духа, залагање за фер игру и за фер навијање. 

 

Ред.  

број 

тем

е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час    2 

2. Правила игре    4 

3. Технички елементи игре    20 

4. Тактичко-технички елементи игре    10 

БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    0 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    36 

УКУПНО    36 

 

Реализатор: Борис Бубало, наставник физичког васпитања 

 

8.5.5. Секција стоног-тениса 
Циљ и задаци:  

– унапређење физичких способности  и моторичких вештина,  

– стицање неопходних теоријских знања везаних за правила игре у такмичарским условима,  

– усавршавање одређених моторичких способности специфичних за одређену спортску игру. 

–  Стицање моторичких умења и динамичких стереотипа појединих елемената игре, као и рад 

на тактичко-техничком усавршавању,  

– примена стечених знања и умења у служенијим условима(кроз тренинг, такмичења),  

– задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и развој такмичарског духа, залагање за 

фер игру и за фер навијање 

 

Ред.  

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

други 

типов

и 

укупн

о 

1. Уводни и завршни час    2 

2. Правила игре    4 

3. Технички елементи игре    20 

4. Тактичко-технички елементи игре    10 
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БРОЈ ЧАСОВА  Број часова 

обрада утврђ. 

градив

а 

друге 

типове 

укупн

о 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    0 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ    36 

УКУПНО    36 

Реализатор: Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 
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8.6. Саобраћајна секција 
 

Циљ и задаци: 
Основни циљеви и задаци саобраћајне секције су: 

 подстицање саобраћајног васпитања и образовања деце школског узраста у функцији 

усвајања безбедног понашања у саобраћају и припрема непосредног и превентивног рада, 

 подстицање интереса ученика да у саобраћају на путевима учествују на начин који ће 

допринети бољем безбедносном стању, усвајањем модела безбедног понашања, 

 да се у пријатељском надметању покажу домети у знању и вештини чувања свога и туђег 

здравља , живота и имовине, 

 да кроз такмичење ученици изборе право учествовања на вишим степенима смотре до 

међународног такмичења овакве врсте, где репрезентују нашу државу, 

 подстицање напора грађана на заштити људи и имовине у саобраћају на путевима. 

Редни бр. 

наставне 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по теми 

Број часова 

За 

обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивање 

градива 

За 

друге 

типове 

часова 

1. 
Уређаји и опрема возила у 

саобраћају 
1 1 / / 

2. Општа правила саобраћаја 8 8 / / 

3. Посебна правила саобраћаја 7 6 1 / 

4. Саобраћајни знаци 3 2 1 / 

 

5. 

 

Практичне вежбе на полигону 17 / / 17 

 

 

 

 

Укупно 36 17 2 17 

Реализатор: Момчило Вулевић, наставник техничког и информатичког образовања 
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8.7. Весела радионица 
 

 

ВРЕМЕ 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

ТЕМЕ: 
БРОЈ ЧАСОВА 

Новембар 

- Упознавање ученика са начином рада, планом 

(разговор о њиховим интересовањима) и 

формирање група. 

- Основи аналогне фотографије (Милица 

Војводић)          

2 

Децембар 

- Израда накита и украса 

- Израда новогодишњих украса  од теста и папира 

(Милица  Војводић) 
2 

Јануар 
- Израда новогодишњих украса  

- Припрема радова за продајну изложбу. 
1 

 

Фебруар 

- Израда употребних предмета. 
1 

 

Март 

- Израда украса за ускрс (Симонида Ђорђевић) 

- Израда украса и накита 
2 

Април 
- Израда украса и употребних предметa 

2 

Мај 

- Моделовање глинамолом  (Тања Веселиновић) 

- Маштовити употребни предмети (Тања 

Веселиновић) 

1 

 

Јун 

- Припрема радова за продајну изложбу, 

планирање продајне изложбе . 
1 

 УКУПНО 12 

Реализатор: Равијојла Шарчевић, наставник географије (координатор), Милица Војводић, 

наставник енглеског језика; Симонида Ђорђевић, наставник српског језика, Тања Веселиновић 

наставник ликовне културе. 
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8.8. Секција енглеског језика 

Циљ секције је: 

- стицање додатних знања, упознавање језичких појмова и појава,  

- подизање свести о различитости култура у писаној и усменој речи,  

- оспособљавање за дубљу дискусију на разне теме и решавање лексичких, семантичких, 

граматичких и стилских задатака,  

- подстицање на критичко мишљење и истраживачки рад.  

Активности секције обухватају: дискусије и дебате на енглеском језику; обележавање Дана 

европских језика (26. септембар), као и израду паноа, рецитације, квизове, игре речи, писање 

састава; припрема за приредбу за Дан школе, гледање филмова без превода или са титловима на 

енглеском језику; упућивање ученика на употребу интернет сајтова за учење енглеског језика и 

коришћење литературе британских и америчких писаца. Секција је за ученике 6. и 7. разреда. 

Садржај програма/Теме:  Број часова 

Introduction 2 

British vs. American English 2 

Past Simple 2 

Canadian vs Australian English 2 

|Lyrics and what to do with them 2 

Online Practice 2 

Film English 4 

English poetry for kids 2 

Treasuere hunt 2 

Running dictation 2 

Jokes in English 2 

Sms Language 2 

Ideals for  show 2 

Writing practice 4 

Making displays 4 

Укупно  36 

 

 
 
8.9. Еколошка секција 
 
Еколошка секција се бави промоцијом зелене идеје и промоцијом активнсоти којима се ради на 

очувању екосистема. У циљу промоције очувања природе, програм еколошке секције се односи 

на организовање акција сакупљања секундарних сировина: папира, пластике, електонског отпада, 

обележавање пригодних датума, као и уређење школског простора. Динамика активнсти 

еколошке секције је детаљније  дефинисана Годишњим планом рада.  
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9. Програм професионалне оријентације 
 

Програм професионалне оријентације обухвата низ активности којима ученике 

подржавамо у процесу доношења одлуке о избору њиховог будућег занимања, односно следећег 

нивоа у школском систему (упис у средње школе, опредељење за занате итд.) Програм 

професионалне оријентације у школи реализује Тим за професионалну оријентацију у сарадњи са 

разредним старешинама и педагошко-психолошком службом школе. Основни циљ Програма 

професионалне оријентације јесте развијање способности младих да донесу и спроводе одлуку о 

избору средње школе или занимања.  

Програм се реализује кроз различите активности – радионица којима се обухватају сви 

ученици 8.разреда, а које тематски покривају различите области: 

 

Време реализације Садржај програма/Теме:  Број часова 

Октобар/Новембар Упознавање сопствених врлина, 

вредносног система, интересовања и 

жеља  

6 

Децембар/Јануар Сагледавање и анализа занимања у 

контексту компетенција потребних за 

одређене области  

6 

Април Реални сусрети – Сајам занимања 

презентација, израда постера и разговор 

са представницима одређених занимања 

10 

Мај Доношење одлуке – вештине доношења 

и сповођења одлуке 

6 

Мај/Јун Анализа успешности Програма 

(Извештај о раду) и дефинисање плана за 

наредну годину 

4 

Укупно  30 

 

 

Поред програмских активности које реализује Тим за професионалну оријентацију,  педагошко-

психолошка служба реализује тестирање (психолог) и индивидуални саветодавни рад са 

ученцицима којима је потребан (психолог, педагог) а у циљу доношења одлуке и уписивању 

жељене школе.  

 



444 
 

10. Програм здравствене заштите и здравственог васпитања у школи 
 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у 

складу са Законом.  

11. Програм социјалне заштите  
 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 

осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. Програм социјалне 

заштите ученика односи се на сарадњу са Центром за социјални рад а у циљу решавања 

материјалних, безбедностих и породичних проблема са којима се ученици сређу. Сарадња са 

Центром се реализује кроз различите активнсоти: усмена и писана обавештења о социјалном и 

емоционалном статусу ученика, као и променама које могу да се десе у продичном окружењу 

(промена у структури породице, економскиом статус породице, промени места пребивалишта....)  

и другим животним околностима. Организација хуманитарних акција, набављање бесплатног 

прибора или могућност одласка на излете за ученике из материјално угрожених породица су неке 

од активнасти које ће Школа предузимати а да би омогућила равноправно учешће ученика у 

образовно-васпитном раду.Динамика активности програма биће одређена потребама ученика и 

породице за одређеном врстом подршке. 

12. Програм заштите животне средине 

 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развиј еколошке свести, као и 

рационално коришћење природних ресурса у циљу њиховог очувања. Школа доприноси заштити 

животне средине остваривањем:   

1. обележавањем важних датума у настави  (Светски дан планете, воде, Светски дан здравља 

итд.), 

2.  организацијом тематских ликовних и литерарних изложби које се баве темом екологије   

3. реализацијом посебних програма а који имају за циљ унапређивање здравих навика код 

ученика (Здрава исхрана-здраво тело-здрав дух, програм Покренимо нашу децу, Спортски 

пројекат Барајево)  

4. уређењем школског простора и стварањем здраве средине за реализацију наставних и 

ваннасавних активноси (озелењавање и уређење дворишта) 
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13. Програм сарадње са локалном самоуправом 
 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу прогама сарадње са локалном 

самоуправом у коме су дефинисане активности (садржај), време  реализације и реализатори. 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са 

њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 

развитак школе.  

 

Ред.бр. Активности  Време 

реализације 

У сарадњи са: 

1.  

Пружање подршке ученицима са 

посебним потребама 

по потреби  Центар за социјални 

рад 

Институт за ментално 

здравље  

Школе специјализоване 

за обезбеђивање 

додатне подршке 

ученицима (ШОСО 

''Свети Сава'' Умка...) 

Интерресорна комисија 

 

2.  Реализација посебних превентивних 

програма (предавања на тему Превенција 

болести зависноти, Прва помоћ...) 

по потреби 

Црвени крст 

3.  Систематски прегледи  

Реализација посебних програма у школи 

(предавања лекара на тему Здраве 

исхране, Репродуктивно здравље...) 

по потреби 

Дом здравља 

4.  
Посете ученика и наставника 

 

 

По потреби  Установе културе 

(Градска библиотека, 

Музеј, биоскопи, 

позоришта....) 

5.  Превоз ученика, превоз запослених 

 

Свакодневно  ЈГП и МУП 

6.  Обезбеђивање сигурног и безбедног 

пута и превоза различитог поверљивог 

материјала (завршни тестови...) 

По потреби  МУП 

7.  Редовно одржавање инфрастуктуре 

(вода, струја, грејање, отпад, 

инсталације) 

Свакодневно  Надлежне градске и 

републичке 

институције 

8.  Инвестиционо одржавање (план јавних 

набавки, реализација нових пројеката...) 

Током године Надлежне градске и 

републичке 

институције 
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14. Програм сарадње са породицом 
 

Облици сарадње - Сарадња са породицом се реализује кроз различите активности:  

- родитељски састанци и индивидуални састанци са родитељима (отворена врата) 

- писана обавештења и смс поруке 

- телефонски разговори 

- обавештења дата на огласној табли или истакнутим местима у школи 

- званичне интернет странице школе (сајт школе, facebook страница, instagram, youtube 

канал) 

Најучесталија је сарадња породице и разредних старешина, а затим директора и педагошко-

психолошке службе са породицом.  

Области сарадње - Тематски сарадња са породицом се односи на различите аспекте дечијег 

развоја, образовне и друге потребе ученика, напредовање, постигнућа и ученичке резултате у 

наставним и ваннаставним активностима, али обухвата и саветодавни рад који се односи на 

васпитне поступке родитеља и стварање подстицајне атмосфере у породичном окружењу, како 

би се створила средина која прати и подржава дечији развој и напредовање. 

Динамика сарадње школе и породице одређена је потребама породице, али и иницијативом 

школе приликом кључних тачака у образовном-васпитном процесу – групни родитељски 

састанак са родитељима се организју са родитељима будућих првака, као и ученика осмог 

разреда.  

Преко званичне странице на facebook-u која се свакодневно ажурира, родитељи имају увид у 

школски рад и прилику да свакодневно прате актуелна дешавања у школи. Родитељи су 

укључени и непоредно учествују у раду школе кроз учешће у стручним органима и тимовима 

(Савет родитеља...).  
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15. Програм излета, екскурзија и наставе у природи 
 

  

Програм излета, наставе у природи и екскурзије обухвата спортско-рекреативне, 

образовне и забавне активности које имају различиту динамику и организацију се у складу са 

планираним и уоченим потребама ученика и дефинисаним програмским циљевима и задацима 

образовно-васпитног рада. Програм екскурзије обухвата све активности који се предузимају како 

би се остварили циљеви дефинисани програмом излета, ексурзија и наставе у природи, а које се 

односе на:  

1. Информисање родитеља о свим важним  детаљима везаним за организационо-техничке 

аспекте путовања (место и време боравка деце,  дужина боравка, цени боравка, 

потребној документацији итд.) 

2. Саведотавни разговори са родитељима које се тичу одвајања ученика од родитеља на 

краћи и дужи временски период; процес прилагођавања на нова места и активности 

које ће се тамо реализовати, као и размена свих информација везаних за психофизичи 

статус детета.  

3. Образовна (психопедагошка) припрема ученика за летовање,  

4. Активности на самој екскурзији, излету и одмору. 

Одмор и рекреација  за децу од 7-15 година организује се у току зимског,пролећног и летњег 

распуста у дечјим одмаралиштима на мору, планинама, поред река и језера у трајању од 7 до 14 

дана. У току припреме оријентациних планова,одмаралишту се доставља информација о 

програму боравка,  броју деце и запослених који долазе, општим карактеристикама групе и 

подаци о здравственом стању деце и пратећа документација. 

  Циљеви програма излета, екскурзије и наставе у природи су: 

- подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или 

кориговању негативних чинилаца развоја 

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и коришћења 

слободног времена, 

- стицање искуства у колективном животу и заједништву,уз развијање толеранције у 

односима људима, 

- ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору(умањене физичке 

активности,неправилне исхране и др.), 

- формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити, 

- обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства. 

 

Задаци излета, одмора и рекреације у природи су: 

- правилна исхрана,одговарајућа телесна активност, 

- организовање спортских,такмичарских и рекреативних игара и усвајање хигијенских 

навика, 

- упознавање и развијање живота у колективу, самостално старање о себи,подстицање 

стваралачког понашања,развијање културе коришћења слободног времена, 

- развој и обогаћивање различитих психолошких и социјалних садржаја дечјих искустава и 

кориговање постојећих разлика у условима за развој деце. 
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16. Програм рада школске библиотеке 
 

Циљеви рада школске библиотеке су:   

- промоција читања и самосталности ученика у учењу 

- развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и наставника, 

остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, школског 

библиотекара и локалне заједнице,   

- обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима, 

- развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике 

коришћења библиотеке током читавог 

- живота,  пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-

васпитног процеса. 

 

Ред.бр. Активности  Време 

реализације 

Циљеви/Задаци: 

1.  Израда плана рада библиотеке  

и билиотекара 

 

 

Почетак године 

1. стварање услова за што 

непосреднији и једноставнији 

приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима 

информација 

2.  развијање и промовисање 

правилне употребе свих облика 

извора информација 

2.  Каталогизација књига  

 

 

По потреби  

3.  Упис нових чланова 

 

 

По потреби  

4.  Издавање књига 

 

 

Свакодневно  

5.  

Допуна библиотечког фонда на 

основу анализе потреба 

ученика и наставника за 

одређеном литературом 

По потреби  1. Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности 

(редовну и изборну наставу, 

допунску/додатну, секције....) 

2. Одабирање и набавка 

литературе и друге грађе која би 

одговорила на потребе и 

интересовања ученика 

6.  Реализација тематских 

предавања, коришћење 

библиотеке за реализацију 

огледних/угледних часова)  

По потреби  1. Развијање и неговање навика 

читања и коришћења библиотеке 

код ученика и наставника   

2. развијање и промовисање 

правилне употребе свих облика 7.  Сајам књига  октобар 
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8.  Учешће у секцијама који се 

тематски поклапају са планом 

библиотеке (новинарска, 

драмска, литерарна....) 

По потреби  извора информација 

3. мотивисање за учење и 

подстицање самостално учење и 

образовање током целог живота 

4. сарадња са наставницима и 

ученицима  
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17. Начини остваривања различитих области развојног плана школе 
 

 

 17.1. Програм школског маркетинга 
 

Школски маркетинг обухвата активности којима се ради на промоцији школе, промоцији 

постигнућа ученика,  наставника и запослених те грађењу школе као ''сигурне заједнице која учи''. 

Кроз уређење ентеријера и интеријера школе,  уређењем школских објеката, набавком наставних 

средства за наставу (спортски реквизити, књиге...),  као и средстава којима се поспешује 

безбедност ученика (противпожарна заштита), а који су дефинисани Развојним планом школе, 

Школа настоји да створи безбедну, пријатну и  подстицајну средину за учење и развој ученика и 

запослених. Активности школског маркетинга обухватају:  

 

Тип 

активности 

 Активности  Време 

реализације 

Реализатори: 

Унутрашњи 

маркетинг 

1.  Постављање на огласну таблу 

школе ученичких постигнућа и 

резултата са такмичења 

током године Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

2.  Истицање на огласној табли 

учешћа ученика у ваннаставним 

активностима 

током године Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

3.  Истицање на видним местима у 

школи ученичких литерарних, 

ликовних и других радова...  

током године Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

Спољашњи 

маркетинг 

4.  Осавременити изглед званичне 

интернет странице школе 

 

свакодневно  Наставник 

математике и 

информатике 

и рачунарства 

5.   Постављање информација о 

школи на званичким интернет 

профилима школе (facebook, 

instagram, twiter) 

свакодневно  Директор 

Наставник 

математике и 

информатике 

и рачунарства  
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17.2. Програм рада ученичког парламента 
 

 

Циљеви: 

 

 Давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 

плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског 

простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим 

питањима од значаја за њихово образовање; 

 Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и 

атмосфере у школи; 

 Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 

 Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију 

вршњачког насиља из реда ученика. 

 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. 

Чланове парламента бирају ученици у оквиру одељенске заједнице на почетку сваке школске 

године. Чланови парламента бирају председника, потпредседника и записничара. Парламент бира 

два представника ученика који учествују у раду школског одбора. 

 

Активности: 

 

 Самостална организација и/или  учешће у организацији хуманитарних акција у школи, 

 Самостална организација и/или учешће у организацији спортских активности и такмиења  

у школи, 

 Учешће у организацији прославе Нове године у школи 

 Обележавање значајних датума као што су Дан толеранције, Дан заљубљених, Дан 

љубитеља књиге ... 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода, 

 Разматрање односа наставник – ученик и давање предлога за његово унапређење,  

 Учествовање у раду Стручних тимова и Школског одбора. 

 

Време реализације предвиђених активности Годишњим планом рада школе је у току школске 

године зависно од  календара осталих активности у школи. 
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18. Програм рада са ученицима са посебним потребама 
 

 

 Програми образовно-васпитног рада са ученицима са посебним потребама у школи 

базирају се на развоју адаптивних вештина које ученицима омогућавају прилагођавање захтевима 

физичког и социокултурног окружења. Концепт адаптивних вештина дефинише се као скуп 

практичних, социјалних и концептуалних вештина које ученику омогућавају самостално 

функционисање у свакодневном животу (у складу са узрастом и специфичностима дефицита као 

примарне сметње за самосталаност). Иако се програмима инклузивног образовања (ИОП1, 

ИОП2) детаљније спецификују циљеви у раду са сваким појединачним учеником, наставници у 

раду са ученицима са посебним потребама полазе од функционалности знања, вешина и ставова 

прописаних редовним наставним планом и програмом (датих кроз стандарде за крај првог и 

другог циклуса основног образовања).  Према том принципу (принципу функционалне употребе 

знања), наставници врше прилагођавање  рада и услова (ИОП1) или мењају и прилагођавају 

циљеве и исходе образовно-васпитног рада (ИОП2).  Програм реализују сви наставници који у 

свом одељењу имају ученике којима је потребна додатна подршка.  

 

Начин прилагођавања рада и услова, односно циљева и исхода образовно-васпитног рада 

Програмски 

садржај Теме 

Активности 

Концептуалне 

вештине 

1. Усвајање концепта времена (пре-после, јуче-данас-сутра, дан-

месец-година...) 

2. Разумевање информација (препознавање свог и имена других 

људи, животиња, предмета; разумевање једноставних и 

сложених налога који захтевају извршавање одређене радње; 

разумевање говора) и саопштавање информација  (изражавање 

потреба, адекватна употреба вербалних или невербалних 

симбола) 

3. Писменост – функционално читање, писање, рачунање 

(проналажење властитог имена у листи имена, пепознавање 

адресе становања, читање различитих врста менија у 

ресторану...)  

4. Самоусмеравање (извршавање задатка, праћење упутства, 

одлагање потреба...) 

Социјалне 

вештине 

1. Успостављање адекватних интеракција са вршњацима (прати 

правила у групним играма, дели, прихвата критике, шале, 

негоодовање вршњака...) 

2. Адекватно учешће у интерацији са одраслима и вршњацима 

(учествује у разговору, поставља питања, помаже...) 

Практичне 

вештине 

1. Вештине одржавања личне хигијене (прање рука, самостално 

облачење, закопчавање....) 

2. Брига о себи (води рачуна о личним стварима, зна следећи 

задатак у дневном распореду активнсоти, препознаје када је 

уморан, препознаје опасне ситуације/предмете...) 

3. Оријентација у простору 
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Поред активности из Програма, Програмом рада стручних сарадника предвиђене су активности 

стручних сарадника педагога и психолога који раде на пословима:  

 

Ред.бр. Активности  Време реализације У сарадњи са: 

1.  Идентификације ученика којима је 

потребна посебна подршка 

(тестирање, ретестирање, посете 

часовима) 

 

током године наставници предметне 

и разредне наставе 

2.  Учествују у изради педагошких 

профила и индивидуалних 

образовних планова ученика 

 

током године наставницима 

предметне и разредне 

наставе 

3.  Сарађују са спољним сарадницима у 

циљу организовања адекватне 

подршке за ученике са посебним 

потребама (Интерресорна комисија, 

Центар за социјални рад, специјалне 

школе) 

 

током године Центар за социјални 

рад 

 

представници 

специјалних школа 

4.  Организују консултације са 

наставницима око организације рада 

са ученицима са посебним 

потребама и у сарадњи са 

наставницима пратe реализацију 

индивудалних образовних планова 

свакодневно наставници предметне 

и разредне наставе 

5.  Организују саветодавни рад са 

родитељима чија деца показују 

тешкоће у учењу или им је потребна 

додатна подршка (ИОП1, ИОП2, 

ИОП3).   

 

током године наставници предметне 

и разредне наставе 

  

родитељи  

6.  Учествују у непосредном раду са 

ученицима 

Током године Разредне старешине 
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19. Програм безбедности и здравља на раду који се реализује у сарадњи 
са локалном заједницом 
 

 

Програм безбедности и здравља на раду се односи на различите активности школе, родитеља и 

других законских заступника и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за 

сповођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

 

Ред.

бр. 

Активности/Садржаји Начин 

реализације 

Циљеви: 

1.  Подизање свести о важности 

здравља и безбедности на раду 

– обука противпожарне 

заштите, обука прве помоћи 

Предавања 

Обуке  

1. Наставници знају кораке које треба 

да предузму у циљу ефикасне 

евакуације ученика из школе. 

 

2. Одређен број наставника може да 

пружи прву помоћ при  повређивању 

ученика и запослених. 

2.  Подизање свести о важности 

здравља и безбедности на раду 

код ученика  (трибине, 

предавања,обука прве 

помоћи....) 

Предавања 

Трибине 

Обуке  

1. Ученцици познају важност здравих 

навика и учествују у тематским 

радионицама, трибинама и 

предавањима.  

3.  Процедуре понашања 

професора физичког васпитања 

при повређивању ученика  

Предавања 

Вежбе 

1. Наставници физичког васпитања 

познају и знају да примене  адекватне 

процедуре у циљу санирања 

различитих повреда ученика. 

4.  Адекватно управљање и 

одлагање отпада 

Коришћење 

адекватног 

материјала  

1. Помоћно особље користи адекватан 

материјал и простор за одлагање смећа.  

 

2. Одлагање смећа и другог отпадног 

материјала се врши свакодневно у за то 

предвиђене контејнере.  

5.  Адекватна употреба и 

коришћење средстава за 

хигијену  

Коришћење 

адекватног 

материјала 

1. Помоћно особље користи адекватна 

средства за чишћење школског 

простора. 

 

2. Помоћно особље се придржава 

процедура и упуства за коришћење 

хигијенских средстава, те чишћење 

површина врши према одређеној 

динамици. (свакодневно, недељно, 

месечно итд.). 

 


