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На основу члана 119.став 1. тачка 14)  Закона о основама система образовања и васпитања и члана 

62. Статута школе, Орган управљања у Основној школи ,,Павле Поповић“ у  Вранићу  на  27. 

седници  одржаној 31. 08. 2021. године донео је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  
 

 

1. Доноси се Анекс Школског програма  у  ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић              

(Мељак и Шиљаковац) за школску 2021/2022. годину 

 

 

 

 
Образложење 

 
Директорка школе, Јела Стевановић, образложила је потребе формирања Анекса школског 

програма 2021/2022. године из разних аспеката: законских, администрационих и у складу са 

реформом. Чланови Школског одбора су Анекс школског програма добили на мејл и детаљно се 

упознали са њим.  

Из свега изнетог, Школски одбор је одлучио као у изреци одлуке.  

 

 

 

Поука о правном леку :  Одлука Органа управљања је коначна.  

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

________________________________ 

Тања Веселиновић 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 1258-1-21 

Дана:     31. 08. 2021. године                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Телефон: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ospavlepopovicvranic@gmail.com 

www.ospavlepopovic.edu.rs 

ПИБ бр.100141791  МБ -07001185 

Текући рачун број 840-1285660-62 
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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 

 

КЊИЖЕВНОСТ: 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да : 

 чита са разумевањем различите врсте текстова  

 укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући другачије ставове 

 разликује књижевне врсте :шаљивународну песму ,басну  и причу о животињама 
,приповетку роман за децу и драмски текст . 

 одреди тему ,редослед догађаја  време и место дешавања у прочитаном тексту  

 именује позитивне и негативне особине ликова  

 уочи и издвоји основне елементе лирске песме (стих ,строфа ,рима и ритам ) 

 тумачи идеје књижевног дела  

 препозна ситуацију вршења остваривања права детета и стереотипе у књижевним делима  

 уочи  персонификацију и разуме њену улогу у књижевном делу 

 разликује описивање ,приповедањеи дијалог у књижевном делу  

 уочи  основни тон књижевног  текста (ведар ,тужан ,шаљив ) 

 уочи супростављеност лица у драмском тексту  
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 усвоји позитивне људске вредности на основу прочитаних књижевних дела. 
 
ЈЕЗИК : 
По завршетку разреда ученик ће  бити у стању да : 

 повеже граматичке појмове обрађене у предходним разредима са новим наставним 
садржајима . 

 разликује речи речи које мењају облик (именице ,заменице,придеви,бројеви,глаголи) уочи 
оне који су увек у истом облику : 

 одреди основне реченичне  чланове   

 разликује врсту речи од службе у речи у реченици  

 поштује и примени основна правописна правила  

 правилно пише сва три модела управног говора 
 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да : 

 преприча текст из различитих улога  
 чита текст поштујући интонацију  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Са свим предметима 

 

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

Читанка за четврти разред ,Српски језик (граматика ) Радни лист за четврти разред 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Лектира ,наставни листићи 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 

Писмени задатак ,контролна вежба ,усмено изражавање  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред:четврти одељење:  

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 ученика су : 
- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему 

- 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; 

 

БРОЈЕВИ (1.део) 
Ученик ће бити у стању да  
-прочита и запише и упореди природне бројеве и прикаже их на бројевној правој . 
-одреди месну вредност цифре  
-изврши рачунске операције сабирања и одузимања у скупу Н  
-састави израз ,израчуна вредност бројевног израза и примени својсзва рачунских операција, 
-реши једначине и неједначине са сабирањем и одуимањем и провери тачност решења 
-реши проблемски задатак  
-формира низ на основу упуства 
-реши задатак на основу различитог начина представљања. 
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ : 

       Ученик ће бити у стању да : 
      -прочита ,упореди и претвори  јединице за мерење површине. 
       -израчуна површину квадрата и правоугаоника . 
       -реши проблемске задатке у контексту мерења . 
 
        БРОЈЕВИ (2.део ) 
       Ученик ће бити у стању да : 

       -изврши четири рачунске операције у скупу Н. 

       -састави израз ,израчуна вредност бројевног израза и примени својства рачунских операција . 

      -реши једначине и неједначине са множењем и дељењем провери тачност решења . 

      -реши проблемски задатак користећи бројевни израз ,једначину или неједнаничину са 

множењем           

       и дељењем.  

       -чита користи представља податке у табелама и графичким дијаграмима. 

       -формира низ на основу упуства. 

 

        ГЕОМЕТРИЈА : 

       Ученик ће бити у стању да: 

      -именује елементе и опише квадра и коцке  

      -црта мреже и прави  моделе квадра и коцке . 



Анекс Школског програма школске 2021/2022. године 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 8 www.ospavlepopovic@edu.rs 

      -препозна сликовну представу изгледа тела посматраног са различитих страна. 

      БРОЈЕВИ (3.део )  

      Ученик ће бити у стању да : 

      -прочита и запише  разломке  

      -упореди облике разломке облика са једнаким бројиоцима или имениоцима . 

      -сабере и одузме  разломке са једнаким имениоцем. 

      -запише резултат мерења дужине децималним бројем са највише две децимале  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Са свим предметима 

 

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

Учбеник за чеврти разред(четири дела) и Радна свеска  

 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Наставни листови ,прибор за рад  

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА / ИСХОДА 

Усмене провере ,контролни задаци  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Природа и друштво разред:четврти одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Општи циљ интегрисаног наставног предмета природе и друштво јесте упознавање себе ,свог 
природног и друшвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему . 
Оперативни задаци наставе природе и друштва у четвртом разреду основне школе су : 
-развијање основних научених појмова из природних и друштвених наука  
-развијање основних појмова о ширем природном и друштвеом окружењу –завичају и домовини  
-развијање елемената логичког мишљења 
-развијање основних појмова о радозналости интересовања и способности за активно упознавање  
-развијање елемената логичког мишљења. 
-оспособљавање за сналажење у простору и времену . 
-разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама. 
-развијање одговорног односа према себи другима ,окружењеу и културном наслеђу.  

 
МОЈА ДОМОВИНА : 
-Србије, положај главног града и већих насеља на географској карти Србије;  
-одреди положај и именује природне и друштвене објекте на географској карти Србије;  

-повеже различите природно-географске карактеристике Србије са размештајем становништва,                                  

изгледом насеља и делатностима људи; 

-уважава националну и културну разноликост као основу за суживот свих грађана Републике 

Србије; 

-представи знамените личности, културна добра и природне лепоте по којима је Србија 

препознатљива у свету;  

-у дискусији даје предност коришћењу локалних производа, производа направљених од 

рециклираних материјала, као и коришћењу обновљивих природних ресурса;  

-представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом 

и/или цртежом и др.);  

-пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, 

дигиталних);  

-повеже резултате рада са уложеним трудом; 

-сарађује са другима у групи на заједничким активностима; 

-учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку одраслих 

ЧОВЕК-ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ : 

-повеже промене у изгледу свог тела и понашања са одрастањем; 

 -планира своје дневне активности и време проведено уз ИКТ уређаје;  

 -затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима у дигиталном окружењу; 

 -представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом 
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и/или цртежом и др.);  

 -пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, 

дигиталних);  

 -повеже резултате рада са уложеним трудом; 

ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ : 

 -сарађује са другима у групи на заједничким активностима. прикаже хронолошки на ленти 

времена значајне историјске догађаје и личности; 

-опише начин живота људи кроз време користећи различите изворе информација; 

-представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом 

и/или цртежом и др.);  

- пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, 

дигиталних); 

- повеже резултате рада са уложеним трудом; 

- сарађује са другима у групи на заједничким активностима. 

МАТЕРИЈАЛИ :  
– идентификује и самостално раздваја смеше просејавањем, одливањем, цеђењем и испаравњем; 

– испита електричну проводљивост материјала помоћу једноставног струјног кола;  

– наведе примере штедљивог коришћења електричне енергије; 

– наведе примере употребе магнета у свакодневном животу; 

– наведе примере превенције и заштите од пожара; 

– представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом 

и/или цртежом и др.);  

– пронађе и одабере потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, 

дигиталних); 

– повеже резултате рада са уложеним трудом; 

– сарађује са другима у групи на заједничким активностима. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Ликовна култура,Музичко васпитање ,Математика,Српски језик , 

 

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

Уџбениџки комплет за Природу и друштво за четврти разред ,Уџбеник и радна свеска. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Географска карта,модел рељефа. 
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НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 

Усменим и писменим путем  

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура разред:четврти одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ:  
Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 
индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, 
естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког 
наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 
 По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ – опише своја осећања у вези са слушањем музике; – препознаје 
народну и уметничку музику; – опише улогу музике у медијима; – разликује инструменте по боји 
звука и изражајним могућностима; – повеже карактер дела са избором инструмента и елементима 
музичкe изражајнoсти; – уочи контраст и понављање у музичком делу; – пева и свира по слуху и 
са нотног текста песме различитог садржаја и расположења; – примени изражајне музичке 
елементе; – осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу; – осмисли музички 
одговор на музичко питање; – осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст; – изабере 
одговарајући музички садржај (од понуђених) према литерарном садржају;  
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ - Композиције различитог карактера. Елементи музичке изражајности 
(инструмент, глас, мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). Вокална и инструментална музика 
(композиције домаћих и страних композитора). Дела фолклорне традиције српског и других 
народа. Музичка прича. Музика у служби других медија. Музички бонтон. Музика и здрављ– 
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике; – коментарише своје и 
туђе извођење музике; – самостално или уз помоћ одраслих користи предности дигитализације: – 
учествује у школским приредбама и манифестацијама.  
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ - Певање песама различитог садржаја и карактера по слуху. Свирaњe 
пeсaмa пo слуху нa дечјим инструмeнтимa и/или на другим инструментима. Народни инструменти 
нашег и других народа. Динамика (крешендо, декрешендо). Темпо (Andante. Moderato. Allegro). 
Боја (различити гласови и инструменти). Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине са тачком). 
Савладавање тонске висине и солмизације у обиму це1 -це2 . Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. Це-дур 
лествица. Репетиција, прима и секонда волта. 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО - Једноставна ритмичка и мелодијска пратња. Музичка питања и 
одговори и музичка допуњалка. Звучна прича на основу познатих музичких садржаји  и 
илустрације на краћи литерарни текст (учење у контексту). Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе. Креирање мелодије на одабраним текстовима . 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Са свим предметима  
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УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 

Уџбеник зачетврти разред  нотна свеска,цд 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Копозиције ,слушање и извођење  

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 

Праћење ученика кроз активности ,певање песама ,препознавање различитих врста композиција 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Ликовна култура  разред:четврти одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ учења предмета ликовне културе је да се ученик ,развијајући сваралачко мишљење и 
естетичке критеријуме кроз практични рад,оспособљавања за комуникацију и да се изграђује 
позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
 

КОМПОЗИЦИЈА: 

 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– поштује инструкције за припремање ,одржавање и одлагање материјала и прибора; 

– изражава замисли,интересовања сећања емоцију и машту традиционалним ликовним техникама; 

– користи амбалажу и предмете за једнократну употребу у стваралачком раду; 

– примени, у стваралачком раду основна знања о композици; 

– користи одабрана уметничка дела и визуелне информације као подстицај за стваралачки рад ; 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ : 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– тумачи једноставне знаке и симболе и знаке уметничких дела. 

 

НАСЛЕЂЕ: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– разговара о значају одабраног уметничког дела споменика и музеја ; 

 

СЦЕНА :  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– учествује у планирању и реализацији ликовног пројекта или радионице ; 

– разматра, у групи, шта и како је учио /учила и где та знања може применити ; 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Сви наставни предмети  

 

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

Ликовна култура за четврти разред енциклопедије. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 
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ИНОВАЦИЈЕ: 

 Репродукције,фотографије предмети у окружењу ,рачунар хамер ,папир у боји ,темпера боја 

,водена  

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА / ИСХОДА 

Индивидуални рад ученика посматрање (практични рад)уређење ученичких радова и ученичког и 

школског простора.Учешће на конкурсима ,дискусија у излагању радова. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физичко и здравствено 

васпитање  

разред:четврти одељење:  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ учења предмета  физичко и здрвствено је да ученик унапређује физичке способности 
,моторичке вештине и знања из области  физичке и здрвствене  културе ,ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременимусловима живота и рада. 
Задаци нставе физичког васпитања јесу : 

 Подстицање раста ,развоја и утицање  на правилно држање тела, 

 Развој и усавршавање моторичких способности 

 Стицање моторичких умења  

 Стицање теоријских знања 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља ,чувања здравља и заштити природе и човекове 
средине. 

 Развијање свести о потреби и  уважавања себе и других. 
 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ: 
- примени општеприпремне вежбе (вежбе обликовање )                                               

- прати промене у  сопственој тежини и висини; 

- самостално коригује неправилно  држање;   

- правилно држи тело;  

- сагледа резултате физичких способности; - правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања;  

 

  МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ :       

- комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;   

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- правилно подиже, носи и спушта терет; 

 - изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;   

- изведе дечји и народни плес;  

- правилно изводи и контролише покрете у различитим кретањима; 

 

 ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА : 

- користи терминологију вежбања;  

- поштује правила понашања на  вежбалиштима;   

- поштује мере безбедности током вежбања;  

- одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;  

- поштује и примени правила игре;  
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- навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа;  

- прихвати  победу и пораз као саставни део игре и такмичења;  

- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;  

- препозна здравствено стање када не треба да вежба;  

- примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и у другим ситуацијама;  

- уредно одржава простор у коме живи и борави;  

- увиди значај правилне исхране за вежбање;  

- повеже различита вежбања са њиховим утицајем на здравље 

 

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: 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Лопте,струњаче,вијаче,палице,обруч,греде... 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 

1.Стање моторичких способности  

2.Стање здравља и хигијенских навика 

3.Достигнути ниво савладаности моторних знања ,умења и навика. 

4.Однос према раду . 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Дигитални свет разред: други одељење: 1,2,3,4 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
- упоређивање начина на који ученик учи у школи са онлајн учењем путем школске 

платформе; 

- коришћење школске платформе за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или 

родитеља/законског заступника); 

- самостално коришћење дигиталних уџбенике за учење; 

- креирање, чување и уређивање дигиталне слике (самостално и/или уз помоћ наставника) 

користећи одговарајућу апликацију; 

- креирање елемента покретне слике; 

- креирање једноставаних графичких дигиталних материјала намењених познатој публици; 

- уочавање због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет; 

наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су 
настале захваљујући умрежавању дигиталних уређаја; 

- уочавање добитака и ризика који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја; 

- разликовање неприхватљивог од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету; 

- реаговање на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин; 

- наводи неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у 

дигиталном окружењу; 

- организовање сопственог учења у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и 

личну безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја; 

- предлаже начине одлагања електронског отпада који не угрожавају животну средину; 

- схвата појам алгоритма; 

- анализирање једноставаних познатих поступака који садржи понављања одређених радњи и 

представи га алгоритамски; 

- креирање одговарајућих рачунарских програма у визуелном програмском језику; 

- анализирање једноставних програма креираних у визуелном програмском језику; 

- уочавање и исправљање грешака у једноставном програму, проверавање ваљаности новог 

решења; 

- креирање програма у визуелном програмском језику којим управља понашањем 
расположивог физичког дигиталног уређаја. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Српски језик, Математика, Свет око нас, Енглески језик, Ликовна култура, Музичка култура 

 

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

Дигитални свет-уџбеник за други разред ОШ- Нови Логос 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: дигитални уређаји, дигитални 

уџбеници 
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ИНОВАЦИЈЕ: Нови приступ дигиталном свету који нас окружује. 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ  ИСХОДА описно и практичним радом 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред: 5 одељење: 123 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ 

 Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Исхода, 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 
математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике 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 (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. 
 

Исходи 

Ученик треба да зна: 
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 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину или 

неједначину (у скупу природних бројева); 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину (у скупу природних бројева); 

 примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 

 разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце; 

 одреди и примени НЗС и НЗД: 

 изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке,правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-логичком смислу 

 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. 

 идентификује врсте и опише својства углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови на трансверзали, 

углови са паралелним крацима) и примени њихове узајамне односе; 

 нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор; 

 измери дати угао и нацрта угао задате мере; 

 упореди, сабере и одузме углове рачунски и конструктивно; 

 реши једноставан задатак применом основних својстава паралелограма (једнакост наспрамних страница 

и наспрамних углова). 

 прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке у оба записа и преводи их из 
једног записа у други запис; 

 одреди месну вредност цифре у запису децималног броја; 

 заокружи број и процени грешку заокруживања; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину; 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину; 

 одреди проценат дате величине; 

 примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

 примени аритметичку средину датих бројева; 

 сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и, по потреби, користи калкулатор или 
расположиви софтвер. 

 идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије; 

 симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор; 

 конструише симетралу дужи и симетралу угла и примењује њихова својства; 

 конструише праву која је нормална на дату праву или је паралелна датој правој. 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: Писмене и усмене провере знања, активност на часу, рад у 

тиму, коришћење ИКТ у настави математике, самостална израда пројеката и слично 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Техника и технологија, информатика и 

рачунарство, географија, физика, ликовна култура 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник и збирка за пети разред, пројектор, рачунар, табла, свеска, 

модели геометријских фигура, прибор за геометрију и слично 

УЏБЕНИЦИ:  

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић, Уџбеник из математике за 5. Разред  основне 
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школе, Klett 2019. 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић, Збирка задатака из 

математике за 5. Разред  основне школе, Klett 2019. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред: 6 одељење: 123 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ 

 Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Исхода, 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 
математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике 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 (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. 
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Исходи 

Ученик треба да зна: 

-прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој целе бројеве; 

-одреди супротан број и апсолутну вредност целог броја; 

-израчуна вредности једноставнијих бројевних израза; 

-реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз. 

 

-класификује троуглове на основу њихових својстава; 

 

-конструише углове од 90 ° и 60° и користи њихове делове за конструкције других углова; 

уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

 

-утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности; 

 

-конструише троугао на основу задатих елемената (странице и углови); 

 

-примени својства троуглова у једноставнијим задацима; 

 

-одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

 

-примењује особине осне симетрије, централне симетрије и транслације у једноставнијим 

задацима; 

 

-правилно користи геометријски прибор. 

-прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој рационалне бројеве у облику разломка 

и у децималном запису; 

-одреди супротан број и апсолутну вредност рационалног броја; 

-израчуна вредности једноставнијих бројевних израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину у скупу рационалних бројева; 

-реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину 

и неједнчину у скупу рационалних бројева; 

-примени пропорцију и проценат у реалним ситуацијама; 

-прикаже податке у зависности између две величине у координатном систему (стубичасти, 

тачкасти и линијски дијаграм); 
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-тумачи податке приказане табелом и графички. 

 

-класификује четвороуглове на основу њихових својстава; 

 

конструише паралелограм и трапез на основу задатих елемената (странице, углови и дијагонале 

четвороугла); 

 

-примени својства четвороуглова у једноставнијим задацима; 

 

-сабира и одузима векторе и користи их у реалним ситуацијама; 

 

-примењује особине осне симетрије, централне симетрије и транслације у једноставнијим 

задацима 

 

-израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце или расположиву једнакост. 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: Писмене и усмене провере знања, активност на часу, рад у 

тиму, коришћење ИКТ у настави математике, самостална израда пројеката и слично 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Техника и технологија, информатика и 

рачунарство, географија, физика, ликовна култура 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник и збирка за шести разред, пројектор, рачунар, табла, свеска, 

модели геометријских фигура, прибор за геометрију и слично 

УЏБЕНИЦИ:  

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић, Уџбеник из математике за 6. Разред  основне 

школе, Klett 2019. 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић, Збирка задатака из 

математике за 6. Разред  основне школе, Klett 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс Школског програма школске 2021/2022. године 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 23 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред:7 одељење: 123 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ 

 Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Исхода, 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 
математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике 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 (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. 
 

Исходи 

Ученик треба да зна: 
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  израчуна степен реалног броја и квадратни корен потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства операција; 

 одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; 

 на основу реалног проблема састави и израчуна вредност једноставнијег бројевног израза 

са реалним бројевима;  

 одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку; 

 нацрта график функције 

 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0}; 
примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама. 

 примени Питагорину теорему у рачунским и конструктивним задацима; 

правилно користи геометријски прибор. 

 трансформише збир, разлику и производ полинома; 

 примени формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце (користећи дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома 

и разлику квадрата); 

 примени трансформације полинома на решавање једначина. 

 примени својства страница, углова и дијагонала многоугла; 

 израчуна површину многоугла користећи обрасце или разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

 примени ставове подударности при доказивању једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима. 

 примени својства централног и периферијског угла у кругу; 

 израчуна обим и површину круга и његових делова; 

 преслика дати геометријски објекат ротацијом. 

 одређује средњу вредност, медијану и мод. 

 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: Писмене и усмене провере знања, активност на часу, рад у 

тиму, коришћење ИКТ у настави математике, самостална израда пројеката и слично 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Техника и технологија, информатика и 

рачунарство, географија, физика, ликовна култура 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник и збирка за седми разред, пројектор, рачунар, табла, свеска, 

модели геометријских фигура, прибор за геометрију и слично 

УЏБЕНИЦИ:  

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић, Уџбеник из математике за 7. Разред  основне 

школе, Klett 2020. 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић, Збирка задатака из 

математике за 7. Разред  основне школе, Klett 2020. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техника и технологија разред:7 одељење: 71, 72, 73 

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. 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

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.  

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

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, 

ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, 

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

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи 
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олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне 

јединице. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки 

час треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.  

Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која 

су стекли у предходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 

различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 

овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање 

правилних ставова према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу 

и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици откривају и 

решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости 

у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. 

 

Програм наставнеи учења изтехнике и 

технологијезахтеваразноврстанметодичкиприступ собзиромнаразличитостфункција и 

карактерапојединихделовапрограмскихсадржаја, као и 

психофизичкихмогућностиученика.Зауспешноостваривањепрограма, односноциљаучења, 

потребнојеорганизоватинаставу у складусаследећимзахтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван 

начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе 

сопствена техничка решења и да се доказују у раду; 

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама - расподела комплексних 

задатака на низ једноставнијих захтева, идентификовање елемента које ученик мора 

узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање 

ученика на коришћење различитих когнитивних процеса као што су индуктивно и 

дедуктивно закључивање, поређење, класификација, предвиђање резултата, трансфер 

знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива 

научно-технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава 

и технолошких поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и 

теоријских садржаја који немају директну примену у свакодневном животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, 

научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и навика, 

неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, 

математике, хемије, биологије и ликовне културе,у циљу развоја међупредметних 

компетенција; 

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и 

савремених технологија, у обзир узимати специфичности средине и усклађивати их са 

њеним потребама.  

С обзиромдајенаставатехнике и технологијетеоријско-практичногкарактера, 

часоветребаоствариватисаодељењемподељенимнагрупе, односносанајвише 20 ученика. 

Програм наставнеи учења требаоствариватинаспојенимчасовима. 

 

ИСХОДИ 
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По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– повеже развој машина и њихов допринос подизању квалитета живота и рада; 

– повеже ергономију са здрављем и конфором људи при употреби техничких средстава; 

– анализира да ли је коришћење одређене познате технике и технологије у складу са очувањем 

животне средине; 

– истражи могућности смањења трошкова енергије у домаћинству; 

– повеже занимања у области производних техника и технологија са сопственим интересовањем; 

– разликује врсте транспортних машина; 

– повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја са њиховом улогом; 

– провери техничку исправност бицикла; 

– демонстрира поступке одржавања бицикла или мопеда; 

– самостално црта скицом и техничким цртежом предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

– користи CAD технологију за креирање техничке документације; 

– образложи предности употребе 3D штампе у изради тродимензионалних модела и макета; 

– управља моделима користећи рачунар; 

– објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, паметних телефона и осталих савремених 

ИКТ уређаја; 

– објасни улогу и значај вештачке интелигенције и примену у свакодневном животу; 

– аргументује значај рационалног коришћења расположивих ресурса на Земљи; 

– идентификује материјале који се користе у машинству и на основу њихових својстава процењује 

могућност примене; 

– користи прибор за мерење у машинству водећи рачуна о прецизности мерења; 

– врши операције обраде материјала који се користе у машинству, помоћу одговарајућих алата, 

прибора и машина и примени одговарајуће мере заштите на раду; 

– објасни улогу одређених елемената машина и механизама на једноставном примеру; 

– образложи значај примене савремених машина у машинској индустрији и предности 

роботизације производних процеса; 

– објасни основе конструкције робота; 

– класификује погонске машине – моторе и повеже их са њиховом применом; 

– самостално/тимски истражи и реши задати проблем у оквиру пројекта; 

– изради производ у складу са принципима безбедности на раду; 

– тимски представи идеју, поступак израде и производ; 

– креира рекламу за израђен производ; 

– врши e-коресподенцију у складу са правилима и препорукама са циљем унапређења продаје; 

– процењује свој рад и рад других на основу постављених критеријума (прецизност, педантност и 

сл.). 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

информатика и рачунарство, математика, биологија, географија, ликовна култура 

 

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

Издавач – Нови Логос  

Техника и технологија за седми разред основне школе,  аутори  Иван Ђисалов, Дијана Каруовић и 

Иван Палинкаш. Број и датум решења министра: 650-02-00464/2019 – 07 од  12.02.2020. године. 

Збирка материјала за конструкторско моделовање - Драган Урошевић,Иван Ђисалов 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Рачунар, пројектор, мултимедијална презентација, узорци материјала, макете, модели, уџбеник,  

збирка материјала за конструкторско моделовање за 7. разред, алат и прибор за машинску обраду 

материјала, машине за обраду метала, ручни алати и лако обрадиви материјали..... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ИСХОДА: 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Математика разред: 8 одељење: 123 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Циљ 

 Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 
jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Исхода, 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 
математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике 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 (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. 

Исходи 

Ученик треба да зна: 

‒ примени Талесову теорему у геометријским задацима и реалном контексту; 
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- примени сличност троуглова у геометријским задацима и реалном контексту. 

 анализира односе тачака, правих и равни у простору и запише те односе математичким 

писмом;  

 представља цртежом односе геометријских објеката у равни и простору и користи их приликом 

решавања задатака;  

уочи правоугли троугао у простору и примени Питагорину теорему у геометријским задацима и 

реалном контексту. 

 реши линеарну једначину и неједначину; 

реши реалне проблеме користећи линеарну једначину, или неједначину. 

 израчуна површину и запремину праве призме; 

 примени обрасце за површину и запремину тела у реалним ситуацијама. 

‒ израчуна површину и запремину четворостране пирамиде(основа правоугаоник), правилне 

тростране и шестостране пирамиде; 

примени обрасце за површину и запремину тела у реалним ситуацијама. 

нацрта и анализира график линеарне функције. 

 реши систем линеарних једначина са две непознате;  

реши реалне проблеме користећи систем линеарних једначина са две непознате. 

‒ израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте; 

- примени обрасце за површину и запремину тела у реалним ситуацијама. 

- учествује у избору истраживачког пројекта и начина рада. 
 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: Писмене и усмене провере знања, активност на часу, рад у 

тиму, коришћење ИКТ у настави математике, самостална израда пројеката и слично 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Техника и технологија, информатика и 

рачунарство, географија, физика, ликовна култура 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник и збирка за осми разред, пројектор, рачунар, табла, свеска, 

модели геометријских фигура, прибор за геометрију и слично 

УЏБЕНИЦИ:  

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић, Уџбеник из математике за 8. Разред  основне 

школе, Klett 2021. 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић, Збирка задатака из 

математике за 8. Разред  основне школе, Klett 2021. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик разред: 8. одељење: 8-1, 8-2 и 8-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
 Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и 

усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу.  
Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основног 

образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд 
лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну 
тему. Наставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и 
савре- меним токовима у настави страних језика. 

1) Лични идентитет 
2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комши- је, наставници итд.) 
3) Географске особености 
4) Србија – моја домовина 
5) Становање – форме, навике 
6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест 
7) Историја, временско искуство и доживљај времена (про- шлост – садашњост – будућност) 
8) Школа, школски живот, школски систем, образовање и ва- спитање 
9) Професионални живот (изабрана – будућа струка), плано- ви везани за будуће занимање 

10) Млади – деца и омладина 
11) Животни циклуси 
12) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 
13) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 
14) Транспорт и превозна средства 
15) Клима и временске прилике 
16) Наука и истраживања 
17) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; са- времена музика; визуелне 

уметности; драмске уметности) 
18) Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, стереотипи, 

предрасуде, толеранција и емпа- тија; брига о другоме 
19) Обичаји и традиција,фолклор, прославе (рођендани, пра- зници) 
20) Слободно време – забава, разонода, хобији 
21) Исхрана и гастрономске навике 
22) Путовања 
23) Мода и облачење 
24) Спорт 
25) Вербална и невербална комуникација, конвенције пона- шања и опхођења 
26) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 
27) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофо- 

бија 

ИСХОДИ:  

– разуме општи смисао и главне информације из уобичајених текстова који се односе на 

представљање и тражење/ давање информација личне природе; 

– тражи, саопшти, пренесе информације личне природе или податке о себи и другима; 

– у неколико повезаних исказа представи себе, своју ужу/ширу породицу и пријатеље користећи 

једноставнија језичка средства; 

– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на опис бића, предмета, 
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места, појaва, радњи, стања и збивања; 

– размени информације које се односе на опис бића, предмета, места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 

– повеже неколико исказа у краћи текст којим се описују и пореде бића, предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања; 

– разуме краће низове исказа који се односе на предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности и одговори на њих уз одговарајуће образложење; 

– упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи детаљније информације у вези са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 

– разуме краће низове обавештења, молби и захтева који се односе на потребе и интересовања и 

реагује на њих; 

– саопшти краће низове обавештења, молби и захтева који се односе на потребе и 

интересовања; 

– разуме и на прикладан начин одговори на честитку, захвалност и извињење; 

– упути честитку, захвалност и извињење користећи ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

– разуме и следи краће низове упутстава у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота; 

– тражи и пружи неколико везаних једноставнијих упутстава у вези с уобичајеним ситуацијама 

из свакодневног живота; 

– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на описивање радњи и 

ситуација у садашњости; 

– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на описивање 

способности и умећа у садашњости; 

– размени неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости; 

– опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа; 

– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о искуствима, догађајима и способностима у прошлости; 

– опише искуства, догађаје и способности из прошлости повезујући неколико краћих исказа 

у смислену целину; 

– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; 

– размени неколико исказа у вези са обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; 
– саопшти планове, намере и предвиђања; 
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе на жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања; 

– размени неколико повезаних информација у вези са жељама, интересовањима, осетима и 

осећањима; 

– искаже и образложи жеље, интересовања, потребе, осете и осећања; 

– разуме краће низове исказа који описују просторне односе, оријентацију и правац кретања; 

– затражи и пружи обавештења о просторним односима, оријентацији и правцу кретања; 

– разуме једноставније текстове који се односе на дозволе, забране, упозорења, правила понашања 

и обавезе и реагује на њих; 
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– размени неколико информација које се односе на дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе; 

– разуме општи смисао и главне информације из краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; 

– размени неколико краћих, везаних исказа који се односе на поседовање и припадање; 

разуме општи смисао и главне информације из краћих текстова који се односе на изражавање 

допадања и недопадања; 

– размени неколико краћих, везаних исказа који се односе на изражавање допадања и недопадања 

и даје кратка образложења; 

– разуме општи смисао и главне информације из краћих текстова који се односе на изражавање 

мишљења; 

– тражи и саопшти мишљење, слагање/ неслагање и даје кратка образложења; 

– разуме краће низове исказа који се односе на количину, димензије и цене; 

размени информације у вези са количином, димензијама и ценама. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  Српски језик, Географија, Грађанско вапитање, 

Музичка култура, Физичко васпитање, Историја, Ликовна култура... 

 

 

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ, РАДНЕ СВЕСКЕ, ТЕСТОВИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 
Project 5, Serbian edition (енглески језик за 8. разред основне школе) - уџбеник и радна свеска са 
CD-ом и кодом за Project Online Practice. 

Аутор: Tom Hutchinson 
Издавач: The English Book, Београд и Oxford University Press, Велика 

Британија, 2021. 

Литература за наставнике: Project 5 - Приручник за наставнике са кодом за Online Practice, 

Золтан Резмувеш; дигитални уџбеник 

Остала наставна средства: CPT (classroom presentation tool)– дигитални, интерактивни 

уџбеник са интегрисаним аудио и видео садржајима; аудио CD 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: дигитални садржаји који прате 

уњбеник, слике, пројектор, аудио записи, видео записи... 

ИНОВАЦИЈЕ: Употреба онлајн и дигиталних садржаја, употреба техникa импровизације у 

конверзацији... 

 
НАЧИН ПРОВЕРЕ  ИСХОДА: 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 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 образ овање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као 
што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена 
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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 веж би и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују 
постигнућа. Таква пра вила 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. 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА разред: 8. 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 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Х8И1 – правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

Х8И2 – изведе експеримент према датом упутству, табеларно и графички прикаже податке, 

формулише објашњења и изведе закључке; 

Х8И3 – наведе заступљеност метала и неметала, неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; 

Х8И4 – испита и опише физичка својства метала и неметала, и повеже их с њиховом практичном 

применом; 

Х8И5 – испита и опише хемијска својства метала и неметала, и објасни их на основу структуре 

атома и положаја елемената у Периодном систему; 

Х8И6 – напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли; 

Х8И7 – испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база и соли, препозна на 
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основу формуле или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и повеже 

њихова својства са практичном применом; 

Х8И8 – напише и тумачи једначине хемијских реакција метала и неметала; 

Х8И9 – разликује својства неорганских и органских супстанци и објашњава разлику на основу 

њихових структура; 

Х8И10 – препозна физичке и хемијске промене неорганских и органских супстанци у окружењу, и 

представи хемијске промене хемијским једначинама; 

Х8И11 – напише формуле и именује представнике класа органских једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

Х8И12 – разликује органске супстанце са аспекта чиста супстанца и смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом улогом и применом; 

Х8И13 – испита, опише и објасни физичка и хемијска својства представника класа органских 

једињења и повеже својства једињења са њиховом практичном применом; 

Х8И14 – објасни и хемијским једначинама представи хемијске промене карактеристичне за 

поједине класе органских једињења; 

Х7И15 – опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост масти и уља, угљених 

хидрата, протеина и растворљивост витамина; 

Х8И16 – опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

Х8И17 – објасни сапонификацију триацилглицерола и хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе производе хидролизе дисахарида и полисахарида и опише услове 

под којима долази до денатурације протеина; 

Х8И18 – наведе улоге масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у живим организмима 

и доведе их у везу са здрављем и здравом исхраном људи; 

Х8И19 – изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену процентну заступљености 

супстанци; 

Х8И20 – рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања производа и 

одлагању отпада; 

Х8И21 – наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и опише њихов утицај на 
животну средину; 

Х8И22 – критички процени последице људских активности које доводе до загађивања воде, 
земљишта и ваздуха; 

Х8И23 – објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне средине. 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:физика, биологија, матаматика,информатика 

 

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

-    Хемија за 8.разред основне школе  

-   Радна свеска са збирком задатакаа за 8.разрад основне школе 

  аутори:Адамов Ј,Гајић Г,Велимировић С,Каламаковић С . 

      издавач: Герундијум ,Београд  2021.год. 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: Лабараторијски прибор и 

посуђе,хемикалије,наставни филмови,презентације,панои,модели молекула... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ИСХОДА:Писмене провере знања(контролни задаци,петнаестоминутне 

провере),усмено одговарање ученика на постављена питања... 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Физика Разред: 8. Одељења: 1,2,3 

ЦИЉ: 

Учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање 
основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно 

стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање 

према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
ИСХОДИ:  по завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- Повезује физичке величине које описују осцилаторно и таласно кретање 

- Описује карактеристике звука, ултразвука и инфразвука и наводи примере примене ултразвука 

- Анализира примере одбијања и преламања светлосту, тоталне рефлексије (огледала, сочива) и 
користи лупу и микроскоп 

- Демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу, осциловање жице и 

ваздушних стубова 

- Демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање ока и корекцију вида. 
- Примењује превентивне мере заштите  од буке и од прекомерног излагања Сунчевом зрачењу 

- Демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела и објасни од чега оно зависи 

- Прикаже и опишеелектрично поље, израчуна силу којом поље делује на наелектрисање и повеже 
електични напон и јачину електричног поља 

- Објасни провођење струје кроз метале, течности и гасове и упореди отпорност металних 

проводника  на основу њихових карактеристика 

- Наводи и користи рзличите изворе електричне струје 
- Описује ефекте који се испољавају при протицању електричне струје 

- Описује узајамно деловање два паралелна проводника са струјом, деловање магнетног поља на 

струјни проводник и принцип рада електромагнета и електромотора  
- Објасни принцип рада компаса и природу Земљиног магнетног поља 

- Користи компас и апликацију за паметне телефоне за оријентацију у природи 

- Препозна основна својства наизменичне струје, израчуна потрошњу електричне енергије у 
домаћинствуи да се придржава основних правила безбедности при коришћењуелектричних 

уређаја 

- Решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из свих наведених области 

- Објасни структуруатомског језгра и нуклеарне силе 
- Опише радиоактивност, врсте зрчења, радиоактивне изотопе,познаје њихово дејство, примену и 

мере заштите 

- Разликује фузију и фисију и наводи могућности њихове примене 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
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Математика, хемија, биологија, техника и технологија, информатика и рачунарство 

УЏБЕНИЦИ, ПРАКТИКУМИ, ДРУГА ЛИТЕРАТУРА: 
Физика за 8.разред основне школе, Практикум: збирка задатака и експериметалних вежби за осми разред 

основне школе 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Збирка рачунских задатака са лабораторијским вежбама, опрема за извођење демонстрационих огледа и 
лабораторијских вежби, интернет, часописи  

ИНОВАЦИЈЕ: 

Веће ангажовање ученика  у примени ИКТ-а у настави физике 

 

 

НАЧИНИ ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: 

Усмене провере и писане провере до 15 минута, провере  теоријског дела градива коришћењем платформе 
Respondere, Socrative 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Географија  разред:8. одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

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

демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и 

глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 

ИСХОДИ:  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта у локалној средини;  

– анализира тематске карте и статистичке податке и графички их приказује;  

– одреди географски положај Србије и доведе га у везу са историјско-географским развојем; 

 – анализира карактеристике граница и пограничних крајева Србије; 

 – опише узроке и последице геотектонских процеса на територији Србије; 

 – класификује облике рељефа на територији Србије и именује репрезентативне; 

 – анализира утицај климатских фактора и климатских елемената на климу Србије;  

– класификује и описује својства водних објеката користећи карту Србије;  

– наводи начине коришћења вода Србије; 

 – препознаје ефекте утицаја физичко-географских процеса на човека и адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

 – доведи у везу распрострањеност биљних и животињских врста и физичко-географске 

карактеристике простора; 

 – објашњава популациону динамику становништва Србије: кретање броја становника, природни 

прираштај и миграције; 

 – изводи закључке о утицају популационе динамике на структуре становништва у нашој земљи; 

 – изводи закључке о важности предузимања мера популационе политике; 

 – израђује и анализира графичке приказе структура становништва; 

 – објашњава утицај природних и друштвених фактора на настанак, развој и трансформацију 

насеља у нашој земљи; 

 – уз помоћ карте Србије и других извора информација анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај привредних делатности у нашој земљи;  

– доводи у везу размештај привредних делатности са квалитетом животне средине у нашој земљи; 

 – препознаје ефекте производње и коришћења различитих извора енергије на квалитет животне 

средине; 

– описује репрезентативне објекте природне и културне баштине и означава их на карти; 

 – процењује важност очувања природне и културне баштине Србије; 

 – објашњава утицај историјских и савремених миграција на размештај Срба у свету 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Историја, Биологија, Математика, Хемија, Ликовно, ТТ... 

УЏБЕНИК: Географија 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 ) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Француски језик разред: осми одељење: 2/3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
Циљ наставе 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. То значи омогућавање ученицима да стекну језичку 
писменост (ниво А2) сходно исходима предвиђених за дату тему, њихово напредовање ка 
реализацији одговарајућих образовних стандарда постигнућа,  развијање мотивисаности за учење 
и заинтересованости за предметне садржаје, као и овладавање комуникативним вештинама, уз 
усвајање граматичких категорија, и развијање способности и методе учења страног језика. 
 
 Задаци наставе француског 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 

француском језику и култури, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању француског и матерњег језика, 

 -усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима француског 

језика  

-усвајање језичког и граматичког садржаја, типичних и неопходних за свакодневни говор и 

комуникацију, и континуирано увежбавање језичких вештина кроз дате ситуације које су 

прилагођене почетном страном језику (слушање, читање, писање, говор), 

-унапређивање знања из француског језика, која ће му омогућити да се у усменој и писменој 

комуникацији споразумева са људима са француског говорног подручја, 

-подстицање на даље учење француског језика, било самостално или на вишем нивоу образовања 

(могућност стицања доживотног сертификата полагањем испита ДЕЛФ у сарадњи са Француским 

институтом). 

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. 

 

ЗАДАЦИ НА НИВОУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи остварују 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. 

Разумевање говора  

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),  
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-референцијалну (о темама о којима је реч) и  

-социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања 

одређених говорних функција и др.).  

Ученик разуме усмену поруку исказану на француском језику, и то на нивоу како глобалног 

разумевања (основно обавештење из поруке), тако и селективног разумевања (проналажење 

тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука ( 

монолог, питања, налози које даје наставник, разговор, информација). 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 „проблем-ситуација“ 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. 

Разумевање писаног текста: 

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 разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

-глобалну информацију; 

-посебну информацију, 

-потпуну информацију; 

-скривено значење одређене поруке. 

Ученик треба да: 

-уочава дистинктивна обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско 

време, лице...); 

-препозна везе између група слова и гласова; 

-одговори на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

-извршава прочитана упутства и наредбе. 

-ређа чињенице логичким или хронолошким редоследом. 

Ученик , дакле, чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, 

садржајима и комуникативним функцијама.  

Усмено изражавање :  

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену 

поруку (да се представи, да се поздрави, користи устаљена правила учтивости, опише себе и 

другог, и остало што је вазано за свакодневни живот и окружење) самостално или уз помоћ 

наставника.  

Говор као продуктивна вештина у функцији монолошког излагања, значи да говорник саопштава, 

обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа. 

 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; 
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-спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, 

цртежа и др.  

-реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција 

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. 

Ученик, дакле, остварује комуникацију и размењује са саговорницима  информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.  

Писмено изражавање 

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 домену); 

-степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава 

писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања.) 

 

Ученик треба да зна да: 

-пронађе недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене 

речи, и слично); 

-повеже краћи текст и реченице са сликама/илустрацијама; 

-попуни формулар (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

-пише честитке и разгледнице; 

-пише краће текстове. 

Знања о језику 

Настава граматике, напоредо с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 
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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 области граматичке анализе и примене 

граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Улога граматике у процесу овладавања језиком је пре свега практична и састоји се у постављању 

основе за развијање комуникативне компетенције. 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. 

Ученик треба да зна да: 

-примењује и комбинује основна граматичка правила кроз све видове говорне активности. 

 ИСХОДИ:  

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој и писаној комуникацији:  

– представе себе и друге, поздраве и користе учтиве фразе приликом упознавања 

– наведу и опишу предмете које изучавају 

– представе и упореде српски и француски образовни систем 

– употребе везнике, заменице, придеве, прилоге и предлоге 

– поставе питање 

– користе времена и начине у потврдном, одричном и упитном облику 

– дају савете и препоруке 

– објасне и питају за правац кретања 

– опишу један празник који се прославља у њиховој земљи 

– употребе констукције потребне за давање савета и препорука 

– говоре о прошлости и о историјским догађајима 

–представе историјску личност из своје земље и из Франсцске 

– изразе датум, површину и друге мере 

– опишу изум или иновацију 

– наведу називе научних дисциплина 

– изразе просторне односе 

– опишу град или градску четврт 

– објасне правац кретања и коришћење јавног превоза 

– употребе заменице директног објекта 

– разумеју поруке и плакате који позивају на очување хигијене и животне средине 

– употребе индиректни говор – изјавну реченицу 

– честитају празник 

– размеју текст о расипању ресурса и смањењу потрошње 

– говоре о еколошком начину понашања 

– говоре о плановима за викенд или за будућност 

- говоре о књигама или часописима које читају 

– говоре о времену и временској прогнози 

– говоре о посети изложби или другом догађају 
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– говоре о избору средње школе и наставку школовања 

– изразе своје мишљење. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: сви предмети где се може увежбавати говор и 

употреба француског језика. 

 

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

Le monde de Léa et Lucas 4 : француски језик за 8. разред основне школе : четврта година учења / 

Данијела Милошевић, Милена Милановић – Београд : Завод за уџбенике, 2020 (и радна свеска).  

Граматика француског језика : са решењима / Марија Нешић, Анка Топаловић-Радман – Београд : 

Дата Статус, 2012 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: ЦД, диск плејер, пројектор, лаптоп 

и екран, флеш картице, панои, гугл учионица 

ИНОВАЦИЈЕ: употреба кратких филмова, изокренута учионица 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА:  

Редовном применом комбинованог комуникативног приступа (усмена комуникација, обрада текста....) и 

писменим проверама, тј.,коришћењем разноврсних модела наставе који подстичу мишљење и 

стицање функционалног знања. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА разред: ОСМИ одељење: 8/1,2 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

ЦИЉ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА : 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији 

са животном средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

ЗАДАЦИ  НАСТАВНОГ  ПРЕДМЕТА : 

Ученик познаје основне биолошке појмове и процесе. Поседује општа знања о пореклу и развоју 

живота на Земљи на основу сазнања савремене биолошке науке. Познаје значај јединствености и 

очувања разноврсности живота на Земљи, разликује елементе грађе и функције живих бића и има 

развијену свест о општој здравственој и еколошкој култури. Уме да процени значај биолошких 

знања за развој људског друштва, а посебно у свом непосредном окружењу. Поседује 

истраживачке вештине потребне за рад у биологији. Способан је да примени стечена биолошка 

знања и вештине у свакодневном животу. Критички размишља и развија научни поглед на свет и 

оспособљен је за наставак школовања. 

1. ЈЕДИНСТВО  ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
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- ИСХОДИ: повеже грађу ћелијских органела са њиховом улогом у метаболизму ћелије; 

- повеже однос површине и запремине ћелије и тела са начином обављања основних 

животних функција; 

- идентификује регулаторне механизме у одржавању хомеостазе; 

- илуструје примерима везу између физиолошких одговора живих бића и промена у 

спољашњој средини; 

- цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије једноћелијских и 

вишећелијских организама; 

- користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за израду и посматрање препарата; 

- хумано поступа према организмима које истражуje; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени. 

2. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

– oдговорно се односи према свом здрављу;  

– изрази критички став према медијским садржајима који се баве здравим стиловима живота;  

– повеже промене настале у пубертету са деловањем хормона;  

– идентификује поремећаје у раду органа и система органа изазваних нездравим начином 

живота; 

– користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за израду и посматрање препарата; 

– хумано поступа према организмима које истражуje; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

–   разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

- доведе у везу промене животних услова са еволуцијом живота на планети; 

- истражи давно нестале екосистеме; 

- повеже промене које се догађају организму током животног циклуса са активностима гена;  

- повеже промене наследног материјала са настанком нових врста путем природне селекције; 

- установи узрочно-последичну везу између губитaка врста у екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и енергије у мрежама исхране; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

-   разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени. 

4. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

- повеже промене које се догађају организму током животног циклуса са активностима гена;  

- повеже промене наследног материјала са настанком нових врста путем природне селекције; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени. 

5. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

– критички процени последице људских делатности у односу на расположиве ресурсе на 

Земљи; 

– повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом карактеристичних врста које насељавају 
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простор Србије; 

– истражи присуство инвазивних врста у својој околини и вероватне путеве насељавања; 

– истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном подручју; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; 

– табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања може да примени. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

историја, географија, физика, хемија, информатика и рачунарство, техника и технологија, српски 

језик, математика, ликовна култура, грађанско васпитање 

Хомеостаза и повратна спрега као појмови могу се повезати са градивом роботике ( Техника  и 

технологија). Потребно је повезати физику и биологију (физичке појаве у телу организама, 

притисак, брзина...) и хемију и биологију (неуротрансмитери, хормони, ензими...). Адекватним 

избором садржаја и начина рада може се успоставити веза са садржајима који се обрађују на 

предмету Грађанско васпитање, а који се односе на теме пол, род и сексуалности. 

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик познаје основне биолошке појмове и процесе. Поседује општа знања о пореклу и развоју 

живота на Земљи на основу сазнања савремене биолошке науке. Познаје значај јединствености и 

очувања разноврсности живота на Земљи, разликује елементе грађе и функције живих бића и има 

развијену свест о општој здравственој и еколошкој култури. Уме да процени значај биолошких 

знања за развој људског друштва, а посебно у свом непосредном окружењу. Поседује 

истраживачке вештине потребне за рад у биологији. Способан је да примени стечена биолошка 

знања и вештине у свакодневном животу. Критички размишља и развија научни поглед на свет и 

оспособљен је за наставак школовања. 

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; 



Анекс Школског програма школске 2021/2022. године 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 47 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Овe компетенцијe се односе на: овладавање знањима и вештинама о јединству живота на Земљи, 

његовој разноврсности, као и о месту и улози човека у природи; примену стечених знања и 

вештина у свакодневном животу, превасходно у очувању сопственог здравља и одабиру 

квалитетног начина живота; стицање знања, вештина и формирање ставова који ће допринети 

екологији заштите животне средине, очувању биодиверзитета и постизању одрживог развоја.  

 

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

Биологија за 8.разред основне школе по новом Програму наставе и учења ,аутори : Ана Пауновић, 

Маја Срдић, Тамара Бајчета  ,ЗУНС ,2021 година. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: уџбеник, дигитални уџбеник, 

слике, шеме, фотографије, атласи, енциклопедија, микроскоп, препарати, природна наставна 

средства, модели,  лабораторијски прибор (пинцете, капаљке, лабораторијске чаше, сахатно стакло 

и сл.) 

кратки филмови, презентације, квизови, коришћење домаћих и међународних сајтова и портала... 

ИНОВАЦИЈЕ:/ 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ  ИСХОДА: 

Провере остварености исхода и стандарда постигнућа реализоваће се:  

 

Праћењем  ученика путем дијалога, уз коришћење слика и постављање задатака,  дискусија на 

часу, мапе појмова, проблемски задаци, лабораторијске вежбе, истраживачки пројекти, 

петнаестоминутни тестови, усмено испитивање, вршњачко оцењивање, практичан рад (тимски 

рад), пројектна настава, континуирано и систематско праћење ученика, подстицај ученика за боље 

напредовање, дискусија на релацији наставник – ученик, дискусија на релацији ученик –ученик, 

оспособљавање ученика за самопроцену у реализацији наставе и оцењивању, прикупљање 

информација из различитих извора (интернет, свакодневна посматрања, активност на часу и 

друго), праћење реализације домаћих задатака, праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања, објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци са означавањем, 

задаци вишеструког избора, спаривање појмова, дебате, есеји.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура разред: Осми одељење: 1 2 3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
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Осим уобичајених циљева и задатака који се односе на савладавање градива и постизање 
постигнућа исхода и стандарда за осми разред, тежиште рада се у великој мери преноси на поље 
међупредметних компетенција које је везано за различите теме програма: 

 Човек и музика: Ученик треба да активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и поштовању основних норми комуникације. 

 Уме да пореди различите изворе и начине добијања података, да процењује њихову поузданост и 

препозна могуће узроке грешке. 

 Помоћу ИКТ-a уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи 

на ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

 Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

 Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је 

међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије.  

 Повезује уметничка и културна дела са историјским, друштвеним и географским контекстом 

њиховог настанка.  

Уме да анализира и критички вреднује уметничка дела која су представници различитих 
стилова и епоха, као и дела која одступају од карактеристика доминантних праваца. 

 Музички инструменти: Уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано, и да га 

прилагоди захтевима и карактеристикама ситуације: поштује жанровске карактеристике, 

ограничења у погледу дужине, намену презентације и потребе аудиторијума.  

 Зна да је за разумевање догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и 

поуздане податке. 

 Помоћу ИКТ-а уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи 

на ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

 Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и 

доприноси унапређењу рада групе. 

Показује осетљивост за естетску димензију у свакодневном животу и има критички однос 
према употреби и злоупотреби естетике. 

 Слушање музике: Ученик у  ситуацији комуникације, изражава своје ставове, мишљења, 

осећања, вредности и идентитете на позитиван, конструктиван и аргументован начин како би 

остварио своје циљеве и проширио разумевање света, других људи и заједница. 

 Користи ИТ за чување, презентацију и основну обраду података. 

 Помоћу ИКТ-а уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи 

на ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

 Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава их се током 

заједничког рада.   

 Користи технике критичког мишљења 

Вреднује алтернативне уметничке форме и изразе (субкултурна дела). 

 Извођење музике:Ученик  ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

 Изражава на афирмативан начин свој идентитет и поштује другачије културе и традиције и тако 

доприноси духу интеркултуралности. 

 Бира стил живота имајући на уму добре стране и ризике тог избора (чување гласа добром 

исхраном и хигијеном). 

 Разуме значај и користи могућности рециклирања. 
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ИСХОДИ  (предвиђени за сваку тему): 

 Човек и музика: повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

 наведе изражајна средстава музичке уметности карактеристична за музичке правце настале у 19. 

и  20. веку; 

 уочи основне карактеристике музичког стваралаштва за музичке правце настале у 19. и  20. веку; 

 објасни како је музика повезана с другим уметностима и областима ван уметности (музика и 

религија; технологија записивања, штампања нота); извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

 разликује музичке форме настале у 19. и 20. веку 

 идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника музичких праваца 

19. и 20. века 

 анализира друштвене феномене који доприносе уметничком деловању; 

идентификује елементе музике праваца 19. и 20 века као инспирацију у музици савременог доба. 

 Музички инструменти : опише разлог поделе дувачких инструмената на дрвене и лимене 

 препозна врсту дувачких инструмента по изгледу и звуку; 

 опише начин добијања тона код дувачких инструмената; 

препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког стила. 

 Слушање музике: препозна врсту дувачких инструмента по изгледу и звуку; 

 препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког стила; 

 објасни како је музика повезана са другим уметностима и областима ван уметности (музика и 

религија; технологија записивања, штампања нота); извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

 разликује музичке правце 19. и 20. века 

идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника 19. и 20. века 

 Извођење музике: изводи музичке примере користећи глас, покрет и инструменте, самостално и 

у групи; 

 иводи вежбе дисања и вокалне технике; 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком музицирању; 

 понаша се у складу с правилима музичког бонтона у различитим музичким приликама; 

критички просуђује утицај музике на здравље. 

 Музичко стваралаштво: комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 

 користи референтне податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

 учествује активно, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживачком и 

радионичарском раду; 

користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Српски језик, историја, ликовна култура, верска настава, грађанско васпитање 

 

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

Музичка култура, уџбеник за осми разред основне школе, Јасмина Чолић, Александра Хаџи-

Ђорђевић, Вулкан Знање.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА:  

Уџбеник, клавир, блок-флаута, дечији инструменти, интернет извори, музички стуб, bluetooth 

звучник. 

ИНОВАЦИЈЕ: Вулкан Е-знање - www.vulkanznanje.rs/e-znanje (упутство за активирање дигиталног 

уџбеника) 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ  ИСХОДА:  https://vulkanznanje.rs/osmi-razred-global.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.  

број 

теме 
НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

1 Човек и музика 16 4 5 25 

2 Музички инструменти 3  1 4 

3 Слушање музике 
Заступљено на 

свим часовима 
-//- -//- -//- 

4 Извођење музике 0  5 5 

5 Музичко стваралаштво 
Заступљено на 

свим часовима 
   

 Укупно часова 19 4 11 34 

БРОЈ ЧАСОВА 

Број часова 

обрада утврђ. 

градива 

други 

типови 

укупно 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 15 3 - 18 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 11       5 -     16 

УКУПНО 26 8 - 34 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Техника и технологија разред:8 одељење:81, 82, 83 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 

изгради одговоран однос према раду и производњи,животном и радном окружењу, коришћењу 

техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања 

ипоступа 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. 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Предмет Tехника 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. Је- 

дан од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе 

да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу под- 

разумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као 

и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова 

личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на 

остваривање исхода. 

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

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вред- 

ности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производ- 

ња и Конструкторско моделовање. 

процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног коришћења електричних 

апарата и уређаја и познаје поступке пружања прве помоћи; 

– образложи важност енергетске ефикасности електричних уређаја 

у домаћинству; 

– повеже професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике са сопственим интересовањима; 

– упореди карактеристике електричних и хибридних саобраћајних 

средстава са конвенционалним; 

– разуме значај електричних и електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе; 

– класификује компоненте ИКТ уређаја према намени; 

– процени значај управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме правилно користећи симболе; 

– користи софтвере за симулацију рада електричних кола; 

– састави електромеханички модел и управља њиме помоћу 

интерфејса; 

– објасни систем производње, трансформације и преноса 

електричне енергије; 

– анализира значај коришћења обновљивих извора електричне 

енергије; 

– разликује елементе кућне електричне инсталације; 

– повеже електрично и/или електронско коло према задатој шеми; 

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике електричних машина и повезује их са 

њиховом употребом; 

– класификује електронске компоненте на основу намене; 

– аргументује значај рециклаже електронских компоненти; 

– самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат; 

– креира документацију, развије и представи бизнис план 

производа; 

– састави производ према осмишљеном решењу; 

– састави и управља једноставним школским роботом или 

мехатроничким моделом; 

– представи решење готовог производа/модела; 

– процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у 
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животном и радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног коришћења електричних 

апарата и уређаја и познаје поступке пружања прве помоћи; 

– образложи важност енергетске ефикасности електричних уређаја 

у домаћинству; 

– повеже професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике са сопственим интересовањима; 

– упореди карактеристике електричних и хибридних саобраћајних 

средстава са конвенционалним; 

– разуме значај електричних и електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе; 

– класификује компоненте ИКТ уређаја према намени; 

– процени значај управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме правилно користећи симболе; 

– користи софтвере за симулацију рада електричних кола; 

– састави електромеханички модел и управља њиме помоћу 

интерфејса; 

– објасни систем производње, трансформације и преноса 

електричне енергије; 

– анализира значај коришћења обновљивих извора електричне 

енергије; 

– разликује елементе кућне електричне инсталације; 

– повеже електрично и/или електронско коло према задатој шеми; 

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике електричних машина и повезује их са 

њиховом употребом; 

– класификује електронске компоненте на основу намене; 

– аргументује значај рециклаже електронских компоненти; 

– самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат; 

– креира документацију, развије и представи бизнис план 

производа; 

– састави производ према осмишљеном решењу; 

– састави и управља једноставним школским роботом или 

мехатроничким моделом; 

– представи решење готовог производа/модела; 

– процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

информатика и рачунарство, физика, математика, биологија, географија 

 

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

Издавач – Клет 

Техника и технологија за осми разред основне школе, аутори Ненад Стаменовић, Алекса 

Вучићевић. Број и датум решења министра: 650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020.године. 

Техника и технологија 8, материјали за конструкторско моделовање -Алекса Вучићевић, 
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Ђура Пађан,Ненад Стаменовић 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

Рачунар, пројектор, мултимедијална презентација, узорци материјала, макете, модели, уџбеник,  

комплети материјала за 8. разред, мултиметар  (унимер)... 

ИНОВАЦИЈЕ: 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА разред:VIII одељење:1,2,3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
 
Циљ 
 
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и 

личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном 

идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 
Задаци:  
 
• стицање и развијање знања о појавама, догађајима, процесима и личностима које су утицале 

и утичу на развој људског друштва и света какав познајемо данас;  

 

• стицање и развијање вештинапрепознавања историјског простора на карти и повезаности 

најважнијих појава из прошлости са појавама из садашњости, као и индентификовања 

основних информација у историјским изворима (сведочанствима из прошлости);  

 

• поштовање сопствене државе, неговање националне културе и традиције, као и културе и 

традиције других народа;  

 

• пружање подршке за улогу одговорних и активних грађана у савременом друштву 

 
 
Исходи: 
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Ученик би требало да... 
 

 смешта кључне догађаје, појаве и процесе из савремене историје на временској ленти; 

 уочи динамику различитих историјских појава и промена на историјској карти; 

 пореди различите историјске изворе ирангира их на основу њихове сазнајне вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

 поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију 

аутора; 

 доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

 наведе  специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца 

и група у историјском периоду савременог доба; 

 образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

 уочи елементе континуитета и дисконтинуитета српске државности; 

 изведе закључак о повезаности националне историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

 образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

 идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и савременом контексту; 

 препозна,на примерима из савремене историје, важност поштовањаљудских права; 

 наведе примере како су идеје о родној, верској и етничкој равноправности утицале на 

савремене политичке прилике и развој друштва; 

 пореди положај и начин живота припадника различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

 илуструје примерима утицај научно-технолошког развоја на промене у друштву, економији 

и природном окружењу; 

 образложи утицај различитих друштвено-економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

 препозна како су културне интеракције, и сарадњаразличитих  етничких и социјалних група 

утицали на политички, друштвени и привредни живот; 

 наведе примере утицајаспортских и уметничкихдостигнућа на  обликовање савременог 
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друштва; 

 идентификује узроке, елементе и последице историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

 објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 

 изведе закључке о узроцима, току и последицама ратова условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог порекла и сазнајне вредности;  

 изрази ставове, засноване на историјским аргументима, уважавајући мишљење 

саговорника; 

 препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском извору и 

формулише став који се супротставља манипулацији; 

 критички се односи према информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу доступног аудио-визуелног изворног 

материјала; 

 осмисли, спроведе и презентује резултате истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури, користећи ИКТ; 

 образложи смисао неговања сећања на важне догађаје и личности из историје савременог 

доба; 

 истражи меморијалне споменике у локалној средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности везаних за развој културе сећања; 

 покаже одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа; 

 уочи одраз историјских догађаја и појава у књижевним и уметничким делима; 

препозна историјску димензију политичких, културних и технолошкихпромена у савременом 

свету и Републици Србији. 

 
 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА: Писмене и усмене провере знања, активност на 

часу, редовност и тачност домаћих задатака, рад у тиму, коришћење ИКТ у настави, самостална 

израда презентација и слично 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Географија, ликовна култура, српски језик, страни 

језик, верска настава, грађанско васпитање, техника и технологија, информатика и рачунарство... 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник за осми разред, историјски атлас, табла, свеска, зидне 

историјске карте, пројектор, рачунар... 
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УЏБЕНИЦИ:  

 

Историја 8, Уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе, Аутори: 

У. Миливојевић, З. Павловић, В. Лучић, БИГЗ, Београд 2021. 

 

Историјски атлас за основну и средње школе, Од праисторије до XXI века, Data Status, Београд 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Ликовна култура разред: осми одељења: 8-1, 8-2 и 8-3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
 Циљ наставе ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 
критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за комуникацију као и да изграђује позитиван однос 
према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
Програм наставног предмета Ликовна култура у 8. разреду  оријентисан на процес учења и на исходе 

који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању компетенција. 

Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. 

Појединачне наставне јединице планирају се на основу компетениција, циља наставе и учења, исхода 

и кључних појмова. Кључни појмови су међусобно чврсто повезани. Централни појам је простор, а 

из њега се исводе  појмови : облик, линија, боја, светлина и текстура. 

Приликом планирања наставних јединица посебна пажња ће се посвећивати задацима и 

активностима ученика као што су: дискусија на тему, стваралачки, практичан рад, истраживачки рад, 

презентација и мали пројекат. Ликовни задаци ће бити разрађени тако да циљају више исхода и 

компетенција и у складу са интересовањима ученика. 
 

ИСХОДИ: 

 Област Композиција 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

-примењује знања о елементима  и принципе компоновања у свом раду и свакодневном животу; 

-користи разноврсне податке и инфирмације као подстицај за стваралачки рад; 

-дискутује аргументовано о свом раду и радовима других ученика; 

-тумачи саржаје одабраних ликовних дела; 

-бира одговарајући материјал, прибор, технику, апликативни програм за изражавање своје идеје, 

става и емоције; 

Област Наслеђе 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

-разговара о значају културне баштине за лични развој, развој туризма и очување културног 

идентитета;  

- тумачи садржаје одабраних уметничких  дела; 
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-прави презентацију о уметнику и његовом делу, износи кључне податке, усклађује текст и визуелне  

информације; 

Област Комуникација 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

-тумачи садржаје слика, амблеме, грбове и логотипе; 

-преноси своју визуелну поруку кроз ликовни рад/ мали пројекат; 

- користи одабрану ликовну технику, прибор, материјал или апликативни програм у раду како би на 

најбољи начин пренео/ла своју поруку.       

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

У оквиру реализације наставних јединица биће остварена корелација садржаја са предметима: српски  

језик, музичка култура, историја, географија, биологија, математика и физика. 

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

 У настави се користи уџбеник Ликовна култура за 8. разред, аутора Сање Филиповић, издавачке 

куће ,,Klett“ као и штампани садржаји за лекције, наставне јединице, које се не налазе у уџбенику а 

задате су планом за реализацију у ванредним околностима. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА, ИЗРАДА: 

У настави ће се користити горе наведени штампани садржаји са илустрацијама, збирка репродукција,  

штампани плакати, збирка предмета као и материјали и прибор за демонстрацију ликовних техника, 

предвиђени набавком средстава за ову школску годину. Стандардна је употреба табле и фломастера. 

ИНОВАЦИЈЕ: 

Поред метода рада као што су вербално- текстуална, илустрација и демонстрација ученици ће учити 

кроз истраживачки рад на одабрану тему и стварати презентације. У оквиру области Комуникација 

предвиђена је могућност рада у облику пројекта, уколико ученици буду заинтересовани за овкав 

облик рада,односно уколико за то постоје ресурси и материјана средства. 

  

НАЧИН ПРОВЕРЕ  ИСХОДА: 

 У току године се прати, процењује и подстиче развијање индивидуакног потенцијала сваког 

ученика. Елементи за процењивање напредовања и постигнућа ученика, исхода, су: 

1. Аактивност на часу, поштовање правила креативног процеса и рада на часу, и коректан, одговоран  
однос према себи и другима;                            

2. Ниво усвојености садржаја наставне јединице у складу са индивидуа -лним способностима 

ученика и развојем одређених компетенција: ученик разуме појмове, концепте, разуме визуелне 

информације, раздваја битно од небитног,  повезује и пореди познате и нове информације о делима, 

идејама, феноменима, људима, догађајима, местима и јасно и аргументовано образлаже свој рад, 

идеју, доживљај, и опажање;                            

3. Ниво креативности ученика : продуктивност, флексибилност, оригина- лност који се огледа кроз 

резултате стваралачког процеса,  примену  одговарајушћих принципа компоновања и ликовних 

елемента, употреба одговарајуће технике, процеса рада и истраживање могућности тахнике и 

материјала. 

 Евалуација остварених резултата и самовредновање наставника остварује се кроз праћење тока 

часова и бележење запажања о раду ученика као и повратних информација које добија од одељења. 

Наставник прати развој ученика, анализира и процењује  резултате и активности ученика у току 

ликовног изражавања и примене наученог кроз практичне радове, учешћа у дискусијама, усмене 

одговоре, истраживачки рад, презентације или пријекте, то јест  прати оствареност планираних 
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циљева и исхода. 
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1. УВОД 
 

У основној школи „Павле Поповић" у матичној школи у Вранићу и подручном одељењу у 

Мељаку редовна настава и ваннаставне активности се реализују у две смене. Последњих година 

све је више родитеља који су заинтересовани за отварање продуженог боравка у школи, што је 

условљено променом радног времена родитеља и немогућношћу да своју децу доводе и 

преузимају из школе, као и ситуацији да код куће не постоји особа која може да сачека дете.  

 

2. Циљеви и задаци наставе у продуженом боравку 

Набројаћемо неке основне циљеве и задатке наставе у продуженом боравку: 

 Подизање нивоа опште заштите и бриге о ученицима млађих разреда у време запослености 
њихових родитеља; 

 Подизање нивоа опште културе ученика; 
 Већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује часовима 

редовне наставе кроз тематско радионичарско планирање активности; 
 Подршка у целовитом развоју деце, унапређивање социјално-емоционалног развоја 

ученика; 

 Праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима; 

 Индивидуални и групни рад са ученицима у процесу стицања знања; 

 Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска настава у циљу 

постизања бољих резултата; 

 Рад са даровитим ученицима и додатно ангажовање у њиховом раду; 

 Праћење и проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих 

радионица; 

 Развијање радних навика код ученика; 

 Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности; 

 Пружање базичних знања и вештина, њихово повезивање са реалним животом као и њихова 

примена у свакодневном животу; 

 Увођење ученика у методе и технике учења ; 

 Развијање и неговање другарства, пријатељства и толеранције; 

 Подстицање индивидуалне одговорности ученика; 

 Усвајање вредности заједничког живота; 

 Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања; 

 Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости 

и отворене комуникације; 

 Развијање комуникативне способности и конструктивног решавања сукоба или конфликта 

са вршњацима и одраслима; 

 Подстицање социјализације, разумевања и прихватања међусобних разлика; 

 Подстицање групног рада, споразумевања, сарадње и дружења; 

 Подстицање и развијање међупредметних компетенција ученика. 
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3. Просторна и материјално- техничка опремљеност продуженог боравка 
 

Просторије за продужени боравак имале би више намена: самостални рад ученика у циљу 

савлађивања образовно–васпитних задатака, израда школских и домаћих задатака, организовано 

коришћење слободног времена, одмор и рекреација ученика. 

Продужени боравак би се организовао у две учионице површине 48m2 и 44m2 што задовољава 

услове о потребној квадратури по ученику, у складу са Правилником о ближим условима за 

оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС - 

Просветни гласник", број 5/2019)  

Просторна и материјално- техничка опремљеност продуженог боравка се одликује следећим 

елементима:  

 Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике разредне наставе и учионице са 

простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак 

који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставници праве 

распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама 

ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку 

помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, 

вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. 

Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих 

задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем 

школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према 

индивидуалним афинитетима и потребама сваког детета. Активности у слободном времену 

ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. 

  

 Програм рада продуженог боравка остварује се у просторијама које  су  прилагођене , 

опремљене и намењене  за остваривање рада продуженог боравка, као и за опуштање 

ученика после или пре наставе. Ова просторија је димензије 48 квадрата у Вранићу и 44 

квадрата у Мељаку. У њима је смештено 15 модерно дизајнираних столова и столица 

прилагођених деци, 2 ормара за друштвене игре и радове ученика, два ормара за свеске и 

радни материјал ученика који користе у боравку, ТВ, ДВД,  две табле, место где деца 

остављају своје ранчеве. Поред ове налази се и просторија школске библиотеке која је 

опремљена са преко 8000 наслова занимљиве литературе и књига. У кутку за опуштање 

имамо модерно дизајниране подметаче на којима ученици седе и опуштају се уз гледање 

образовно- едукативних емисија за децу. Поред ове учионице за израду домаћих задатака 

користићемо и две мање учионице у приземљу школе у Вранићу од око 20 квадрата,  а то су 

просторије музичке школе ,,Марко Тајчевић“ из Лазаревца која делује у школи од 2019. 

године. 

 

 Предност овакве организације рада у продуженом боравку представља и повезаност са 

сеоском библиотеком, огранком Градске библиотеке ,,Бранко Ћопић“ у Дому културе 

непосредно поред зграде матичне школе у Вранићу, али и могућност сарадње и повезивања 
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са радионицом  Обогаћеног једносменског рада ,, У свету боја и облика“, као и радионицом 

,,Опажај и буди креативан!“ у Мељаку. 

 

 

 Боравак се налази изнад фискултурне сале у Вранићу и на спрату подручне школе у 

Мељаку. Територијално је издвојен у односу на наставу старијих разреда, односно трећег и 

четвртог разреда у Мељаку. Такође има и засебан тоалет, како у Вранићу, тако и у Мељаку 

недавно адаптиран. 

 

 

4.  НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

Просторија за продужени боравак била би опремљена свим потребним наставним средствима: 

ТВ, ДВД плејер, рачунари, ЦД-ови, као и са културно забавним садржајима који одговарају 

узрасту ученика. Ученицима ће бити доступна и сва наставна средства из разредне наставе, јер ће 

наставник разредне наставе из продуженог боравка и одељењски старешина чинити тим који ради 

са децом.  

Ученицима ће на располагању бити књиге из школске библиотеке, дигитална учионица, 

спортски реквизити, друштвене игре. 

 

5. НАСТАВНИ КАДАР И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

ОБУХВАЋЕНИМ ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ 
 

Организација рада у продуженом боравку, обухвата све облике и видове образовно- васпитног 

рада ученика који проистичу из Годишњег плана рада школе, за школску 2021/2022. годину и 

Школског програма. 

Како у текућој школској години, постоји велика заинтересованост родитеља ученика првог 

разреда (садашњих првака), као и родитеља деце предшколског узраста односно будућих првака, 

појавила се потреба за отварањем две хетерогене групе продуженог боравка за ове ученике – једне 

хетерогене групе ученика првог и другог разреда у матичној школи у Вранићу и друге хетерогене 

групе ученика првог и другог разреда у подручној школи у Мељаку, почев од школске 2021/2022. 

године.  

У продуженом боравку са ученицима би радили наставници разредне наставе. Тежина и време за 

израду задатака били би прилагођени групи ученика и сваком ученику појединачно. Одељењски 

старешина и наставник разредне наставе у продуженом боравку, чинили би тим који свакодневно, 

активно сарађује и прати напредак и развој сваког ученика и омогућава му да напредује у складу 

са индивидуалним способностима. На тај начин постижемо праћење сваког ученика у складу са 

развојним, образовним, психолошким особинама.  

 

Обавеза наставника разредне наставе у продуженом боравку је вишеструка, а може се изразити 

као: 

 развијање колектива ученика различитих узрасних група и организовање  њиховог 

времена на дневној бази; 
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 организовање групног и индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и 

савлађивању школског градива;  

 пружање помоћи и организовање међусобног помагања ученика; 

 пружање помоћи у савладавању наставних садржаја и изради домаћих задатака 

ученицима из депривираних средина; 

 подстицање, мотивисање ученика у циљу квалитетнијег коришћења времена, 

усвајања наставних садржаја и израде задатака и сл.; 

 квалитетно организовање слободног времена ученика, неговање културних и 

традиционалних вредности; 

 организовање исхране ученика и изграђивање навика културног понашања 

приликом обедовања ( у неком наредном периоду).  

 

 

6.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА И ПЕДАГОШКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА У  ГРУПИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
У продуженом боравку план и програм рада биће усклађен са Годишњим планом рада школе, 

Школским програмом, при чему ће годишњи план и програм рада настаника разредне наставе у 

боравку бити усклађен са плановима рада одељењских старешина. На тај начин омогућава се да 

сви ученици, у складу са индивидуалним особеностима буду пропорционално временски 

ангажовани на изради домаћих задатака и усвајању наставних садржаја. Свакодневна 

комуникација између наставника разредне наставе у боравку и одељењских старешина је основна 

и неопходна и представља полазну основу планирања рада у боравку. Наставник разредне наставе 

у продуженом боравку води одговарајућу прописану документацију, коју чине: основни подаци о 

ученику, дневна организација времена, распоред часова из свих одељења из којих су ученици 

укључени у продужени боравак, евиденција изостанака у току месеца, годишњи план рада, 

месечни план рада, преглед дневног рада са подацима за свакодневно евидентирање, 

карактеристична запажања о ученицима у погледу понашања, рада, интересовања и напредовања, 

евиденција успеха ученика у школи, записници са родитељских састанака и евиденција сарадње са 

родитељима ученика, закључци са седница одељенских већа који се односе на рад у продуженом 

боравку. 

 

 Наставник разредне наставе у продуженом боравку обавезан је да води додатну педагошку 

документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у евиденцију 

долазака ученика, организацију и реализацију процеса рада продуженог боравка и 

омогућава континуирано праћење развоја и успеха ученика током школске године. 

  

 У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и 

напредовању ученика на крају сваког класификационог периода ( прво тромесечје, прво 

полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште ) у току школске године. Наставник 

уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији 

ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и мишљење 
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о раду ученика  у слободним активностима, о прихватању активности, степену активног 

односа према раду, марљивости и уредности. 

  

 У оквиру реализације наставе продуженог боравка, неопходна је вишеструка сарадња са 

родитељима, али и наставницима из редовне наставе, предметне наставе, стручном 

службом, као и локалном заједницом, 

  

 Продужени боравак Основне школе ,,Павле Поповић“ у Вранићу и Мељаку ће омогућити 

ученицима занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, 

безбедност наше  деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника 

разредне наставе. 

Зашто смо ставили синтагму речи васпитно- образовни рад наставника разредне наставе? 

Зато што је организација наставе у продуженом боравку да се на првом месту испољи 

васпитни елемент постојања школе као заједнице у којој се сви заједно едукујемо и учимо 

једни од других да постанемо још бољи него што јесмо.  

 

 И по завршетку наставе деци је потребно пријатно и стимулативно окружење, које највише 

подсећа на породичну топлину. Продужени боравак наше школе је замишљен тако да 

омогућава деци да комбинују учење и забаву кроз разна креативна сазнања  и едукативне 

активности. Од асистенције приликом израде домаћих задатака до испољавања личних 

афинитета детета кроз забавне, културне  и спортске активности, наш едукативни програм 

је осмишљен тако да сви оду кући задовољни. Обележавање свих активности и 

презентовање разним циљним групама ће представљати нашу мисију јер имамо заједнички 

интерес- само срећно и задовољно дете је успешно дете! 

 

 Нагласићемо и веома важну чињеницу коју никако не смемо да заборавимо- није увек 

материјални доказ у виду записа, белешке, фотографија мерило успешности остварених 

циљева, задатака и исхода. Постоје и нематеријални чиниоци који оплемењују и обогаћују 

та наша мала бића којима ћемо се посветити преданијим радом и жељом да у њих уткамо 

све лепе вредности нашег света.  

Тако ће наша визија делотворности наставе продуженог боравка у формирању комплетне и 

свестране личности детета добити своје пуно значење и богатство.  

 

 

7. УЧЕНИЦИ И УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАД УЧЕНИКА У 

ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

         Према анализи анкета родитеља ученика првог разреда (садашњих првака) и анкета родитеља 

деце предшколског узраста (будућих првака) постоји довољан број ученика за отварање две 

хетерогене групе продуженог боравка: једне хетерогене групе продуженог боравка за ученике 

првог и другог разреда у матичној школи у Вранићу (30 ученика) и једне хетерогене групе 
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продуженог боравка за ученике првог и другог разреда у подручном одељењу у Мељаку (25 

ученика),  почев од школске 2021/2022. године.  

     Већина родитеља ученика будућег првог и другог разреда је запослена. Родитељи који не раде, 

или ради само мајка, имају повремене послове (грађевина, комунално, трговина, пољопривреда), 

или често мењају послове.  

     Све је већи број породица са двоје деце млађег школског узраста у којима оба родитеља раде, 

па су потребе за отварањем продуженог боравка веће.  

Такође млађе разреде похађају ученици који код куће или немају адекватне услове за рад или 

не добијају потребну помоћ родитеља у савлађивању градива и изради домаћих задатака.   

       Из горе наведеног се може закључити да је потреба за продуженим боравком вишеструка.  

Организовани су тако да у потпуности прате рад редовне наставе: 

 израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво,...); 

 утврђивање и вежбање наставних садржаја програма из свих наставних предмета; 

 читање обавезне школске и домаће лектире, меморисање краћих поетских и прозних 

садржаја; 

 довршавање ликовних радова; 

 утврђивање и понављање научених песама и садржаја наставног предмета музичка култура. 

 Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставником, ученици 

организовано и плански утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и 

навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у одређено време. Домаћи задаци 

урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.  

Важно је напоменути да ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају 

помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева допунске часове и додатно ангажовање 

наставника. 

Исто тако са напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки 

организовано задавати додатни задаци као што су: 

 читање домаће лектире, 

 читање листова и часописа за децу, 

 коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучно-визуелним 

садржајима, 

 меморисање краћих поетских и прозних текстова, 

 вођење дневника и календара природе и друштва, 

 гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера. 

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи на 

родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима. 

7. 1. Слободно време ученика 

Слободно време у настави продуженог боравка је рекреативно- забавног карактера. Организује се 

по принципу потпуне слободе, избора, добровољности и самоорганизованости ученика. 

Могућности су разнолике: 

- организоване игре у школском дворишту ( игре са природним облицима кретања, 

елементарне игре, игре са реквизитима ), 

- игре по избору ученика, 
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- игре у учионици ( друштвене, едукативне, музичке, језичке, математичке, такмичарске), 

игре у свечаној сали ( вежбе за обликовање тела), 

- игре у учионици ( друштвене, едукативне, музичке, језичке, математичке, такмичарске), 

игре у фискултурној сали ( вежбе за обликовање тела), 

- сређивање паноа, радног простора. 

 

 

7.2.  Слободне активности ученика 

 
У оквиру слободних активности ученика обрађују се теме које су допуна наставним садржајима 

редовне наставе и на тај начин се остварују васпитно-образовни задаци наставе продуженог 

боравка. Слободне активноси се планирају и програмирају, а у њиховој реализацији могу 

учествовати и сарадници ( библиотекар, вероучитељ, предметни наставници, наставници разредне 

наставе, родитељи, старији ученици...). 

  

Планирани садржаји за слободне активности су распоређени по следећим тематским целинама: 

1) Бонтон- Е, баш хоћу лепо да се понашам ( у породици, у школи, у трпезарији,у саобраћају, 

на улици, на јавном месту, на прославама, култура облачења у различитим приликама, 

однос према старијима, вршњацима, однос према својој и туђој имовини, права и обавезе, 

хумани однос према другима, понашање ученика-вредновање и самовредновање...), 

2) Дечја недеља, 

3) Обележавање значајних датума, 

4) Како живети здраво, 

5) Еколошке радионице- Свако треба да се брине о чистоћи околине, 

6) Спортске активности, 

7) Сачувајмо од заборава- Народна традиција, 

8) Наши великани ( Вук Караџић, Никола Тесла, Свети Сава, Доситеј Обрадовић, дечји 

песници и писци, 

9) Креативне радионице и забавне активности, 

10) Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, 

медијско изражавање, едукативне радионице...), 

11) Математичке радионице и логичко-математичке игре ( судоку, потапање бродића,икс-

окс...), 

12) Припремање приредби, такмичења, квизова, продајних изложби, 

13) Тематска израда ликовних радова и уређење паноа, 

14) Слушање музике за децу, 

15) Гледање образовних дечјих емисија. 

 

7. 3. Рекреативне активности, посете 

  

  

 излети, шетње у оквиру насеља и града; 
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 посета школским приредбама; 

 посета библиотеци, биоскопу, позоришту, историјским и знаменитим објектима; 

 учествовање у разним дечјим манифестацијама; 

 учествовање у хуманитарним акцијама: 

 

 

7. 4. Обележавање значајних датума и догађаја  

 Обележавање и прослава Дана школе ( 1. април); 

 Обележавање и прослава школске славе Светог Саве; 

 Обележавање верских празника( Божић, Ускрс, сеоска слава Свети Илија); 

 Обележавање државних празника ( Дан државности, Дан примирја, Нова година, Празник 

рада ); 

 Обележавање посебно изабраних светских дана ( Дан јабука, Дан планете Земље…); 

 Обележавање значајних датума ( 8. март, Дечја недеља, почетак годишњих доба...); 

 Прослава ученичких рођендана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РАДНО ВРЕМЕ 
 

Радно време у одељењима  продуженог боравка би било следеће: 

 
1. смена 

 

08
05

 – 12
30

 – редовна настава 

12
30

– 13
00

 – пауза за ручак 

13
00

 – 15
00

 – израда домаћих задатака 

15
00

 – 17
30

 – слободне активности 

 

2. смена 

 

08
00

 – 10
00

 – израда домаћих задатака 

10
00

 – 10
30

 – пауза за доручак 

10
30

 – 12
30

 – слободне активности 

12
30

 – 13
00

 – пауза за ручак 

13
15

 – 17
30 

– редовна настава 
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9. ОРГАНИЗОВАЊЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА 
 

У зависности од избора родитеља, исхрана ученика би била организована по принципу доставе 

ручка, а квалитет исхране би био поверен одговарајућим организацијама задуженим за бригу о 

исхрани младих у школама. Оброке ће достављати организација коју одабере Савет родитеља, а 

трошкове исхране ће сносити родитељи ученика који користе услуге.  

У сарадњи са Домом здравља у Барајеву редовно ће се пратити физички развој ученика и 

опште здравствено стање.  

 

 

 

10. ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Хигијену у учионици продуженог боравка, одржаваће помоћно-техничко особље школе.  

У непосредној близини учионица за продужени боравак, налази се мокри чвор, што ће 

олакшати одржавање личне хигијене ученика. 

 

 

 

11. УПОЗНАВАЊЕ РОДИТЕЉА СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ И 

РЕЗУЛТАТИМА РАДА 
 

Кроз само анкетирање родитеља почело је и њихово упознавање са начином рада у 

продуженом боравку. За родитеље који су се одлучили и имају потребу да њихово дете буде 

обухваћено радом у продуженом боравку, биће организовани периодични родитељски састанци, 

када ће наставник разредне наставе преносити важне информације од значаја за све родитеље. У 

свакодневним контактима са родитељима, на пријему деце, и по потреби на заказаним 

индивидуалним састанцима, наставник разредне наставе ће извештавати родитеље о 

специфичностима за свако дете понаособ. 

Продукти рада ученика би такође били вид обавештавања и информисања родитеља о садржају 

рада у продуженом боравку, а успех ученика - и о квалитету рада.  

 

12. ЗАКЉУЧАК 
 

Основна школа „Павле Поповић'' у Вранићу и Мељаку располаже просторним капацитетима и 

опремом за рад у продуженом боравку. Такође постоји велика заинтересованост родитеља за 

отварањем продуженог боравка, за ученике будућег првог разреда и другог разреда. 

 

 

 

 

Поштовани родитељи/ други законски заступници, 

 

Молимо Вас да попуните следеће податке који су нам неопходни за добро функционисање 

продуженог боравка и правилно вођење педагошке документације. 
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Ученик ће долазити у продужени боравак: 

ДА – РЕДОВНО ДА – ПОВРЕМЕНО  НЕЋЕ ДОЛАЗИТИ     (заокружити) 

 

Име, презиме, разред и одељење ученика: ________________________________________ 
Датум рођења ученика:  _________________________________________________________ 

Име, презиме и телефон мајке: ___________________________________________________ 

Име, презиме и телефон оца: _____________________________________________________ 

Име, презиме и телефон старатеља: _______________________________________________ 

(уколико ученик нема или не живи са родитељима) 

Адреса и фиксни телефон ученика:  _______________________________________________ 

 

Услови за рад: 
Ученик живи са:  _______________________________________________________________ 

Да ли је неко од родитеља у иностранству на привременом раду?  ДА НЕ 

Ученик живи у: стану/кући родитеља као подстанар 

Ученик има своју собу. ДА НЕ 

Ученик има свој радни сто.  ДА НЕ 

Постоји ли нека храна на коју је ученик алергичан или је не једе из неког разлога? (Наведите тачно 

шта) ___________________________________________________________ 

Да ли дете болује од неке хроничне болести или користи нека медицинска помагала (пумпице, 

протезе...)? ___________________________________________________________ 

Напомена: 

_________________________________________________________________________ 

По ученика ће долазити: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 
(Набројати сва лица која ће долазити по дете у току школске године. Ако ће ученик/ученица сам/сама ићи кући  

попунити писмену сагласност. 

 

Сагласан сам да моје дете  ______________________________________  само иде кући из 

продуженог боравка. 

Родитељ: ________________________________________ 

 

Потпис родитеља:   __________________________________ 

Број личне карте:    ___________________________________ 
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Анекс Школског програма школске 2021/2022. године 

 
ОШ ,,Павле Поповић’’ 73 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

 

 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 ДОДАТНА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ УЧЕНИКА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“ ВРАНИЋ, МЕЉАК И ШИЉАКОВАЦ 

 

 

1. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

 

1.1. Област 

деловања 

 
 Област квалитета 2- Настава и учење (цео Протокол);  

 

 Област квалитета 3 – Образовна постигнућа ученика (3.2.);  

 

 Област квалитета 4- Подршка ученицима  

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим 

ученицима 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

  4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне 

активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду 

ваннаставних активности.  

 

 Област квалитета 5- Етос  

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и 

промовише као лични успех и успех школе, 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима 

свако има прилику да постигне резултат/успех. 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим 

ученичким тимовима, 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке 

активности у циљу јачања осећања припадности школи. 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- 

образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно- 

образовну праксу, мењају је и унапређују. 
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5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим 

колегама у установи и ван ње. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских 

односа на свим нивоима школе представљају примере добре праксе. 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на 

основу акционих истраживања. 

 

Обогаћени једносменски рад се и базира на Развојном плану ОШ ,,Павле 

Поповић“ 2020-2023. године који обухвата области квалитета установе (2, 

3, 4 и 5). 

 

1.2. Назив 

активности 

 

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у првом 

полугодишту школске 2021/2022.  године: 

  

1. МАТЕМАТИКА – ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА (допунска настава, додатна 

настава, припреме за завршни испит, индивидуалне и групне припреме за 

такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које 

нису предвиђене планом и програмом редовне наставе; унапређење знања 

ученика из области математике, стицање свести о свеприсутности математике 

у свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у 

свакодневном животу, напредовање ученика и стицање математичког начина 

резоновања); 

 

2. У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (допунска настава, додатна настава, 

припреме за такмичење, припреме за завршни испит у мањим групама; осим 

утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније 

овладавање матерњим језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и 

књижевност ученицима представи са другог, интересантнијег аспекта,  

путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша 

учење);  

 

3. НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА (основна идеја је да ученици усвоје нова и 

обједине већ стечена знања о жанровима и драми као сценском делу, као и да 

се упознају са највишим дометима домаћег и светског драмског стваралаштва; 

осим тога, ученици ће развијати способности за рад на драматизацији 

текстова, упознаће се са основним елементима глуме и откривати своје 

могућности у гласу и говору и унапређивати те могућности кроз различите 

вежбе); 

 

4. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и 

социјалне интелигенције ученика, креативног 

изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и 

одрастања ученика, рад на треми, концентрацији, опуштању); 

 

5. РАДИОНИЦА ПРИРОДЕ (осим утврђивања градива и усвајања нових 

информација, откривање практичних метода за рад на живом материјалу 
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(гајење биљака, прављење хербаријума) главна идеја јесте да се ученицима 

приближи на најбољи начин значај природе и све што нас окружује, путем 

забаве и разних занимљивости, и на тај начин им се олакша учење); 

 

6. ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ (осим утврђивања градива и и усвајања 

нових информација битних за темељније овладавање терминима који се 

користе у хемији, главна идеја јесте да се супстанце, њихове особине и 

промене којима подлежу, ученицима представе са другог, интересантнијег 

аспекта, путем забаве, експеримената и разнихзанимљивости,  и на тај начин 

им се приближи и олакша учење);   

 

7. ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! (развијање фине моторике, повећавање 

мотивисаности ученика за рад, њихову активност и разналост, стицање 

основног знања о декупаж техници, пружање могућности да испуњавају део 

слободног времена корисним садржајем, заједничко дружење и рад, развијање 

тимског и такмичарског духа); 

 

8. У СВЕТУ ЛЕПЕ РЕЧИ – (основна идеја ове радионице је увежбавање 

изражајног читања, рецитовања, увођење ученика у основне елементе глуме, 

богаћење речника ученика, развијање љубави према читању, кроз активности 

које ће им дати могућност напредовања по жељи и способностима на 

занимљив и сабаван начин; радионица ће дати ученицима прилику да 

наступају пред публиком, што ће допринети њиховом социјалном развоју, 

креативном изражавању; вежбаће меморију, научити начин како да олакшају 

процес учења); 

 

9. У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА (развијање фине моторике ученика, повећање 

мотивисаности ученика за рад, њихову активност и радозналост, стицање 

радне навике, стицање основног знањао бојама и облицима, пружање 

могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, 

заједничким дружењем и радом, развијају тимски рад и тамичарски дух); 

 

10. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (развијање фине моторике ученика, 

повећање мотивисаности ученика за рад, њихову активност и радозналост, 

стицање радне навике, стицање основног знањао бојама и облицима, пружање 

могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, 

заједничким дружењем и радом, развијају тимски рад и тамичарски дух); 

 

11. ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА (подстицање моторике руку ученика и 

креативног ангажовања; подизање свести о важности домаће радиности и 

заната, као и изражавања кроз креативни рад; припремање предмета за 

организацију продајних изложби и украса за учионице и кабинете у школи; 

ученици треба да развијају истраживачке способности да доносе своје 

закључке и искажу своју креативност); 

 

12. КОНАЧНО РАЗУМЕМ КО ЈЕ ЗМАЈ (разбијање културолошких табуа из 

области словенске митологије, проширивање знања, сакупљање информација 
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из области митологије; упознавање са терминима мита, култа и ритуала; 

однос мита и фолклора; упознавање са култом дрвета, биљака, ватре, воде и 

извора; демонска бића; уплив мита у књижевност на примеру змајевитих 

јунака); 

13. ШКОЛА СТОНОГ ТЕНИСА (Главна идеја школе стоног тениса јесте да 

се стони тенис као спорт приближи деци; на овим радионицама ученици ће 

научити основна правила, сервис, пребацивање лоптице преко мреже 

форхендом и бекендом, игру на поене, игру у дублу, а они који то већ знају, 

моћи ће да буду још бољи; сва стечена знања из овог спорта, деца ће са 

великим успехом примењивати у свакодневном животу); 

 

14. СПОРТОВИ СА ЛОПТОМ (главна идеја радионице јесте да се ученицима 

приближе различити спортови са лоптом; на овим радионицама ученици ће 

научити основна правила и основну технику кошарке, одбојке, рукомета, 

футсала, стоног тениса, између две ватре, тениса и бадминтона, а они који то 

већ знају, моћи ће да буду још бољи; сва стечена знања из ових спортова, деца 

ће са великим успехом примењивати у свакодневном животу); 

 

15. ШКОЛА ПЛИВАЊА И МОТОРИЧКИ ПОЛИГОНИ (обука непливача, 

припрема детета за самосталан и безбедан боравак у води; вода треба да му 

постане природна и пријатна средина у којој ће радо да борави и ужива, а то 

ће постићи усвајањем моторичких навика специфичних за овај спорт; у 

спортском смислу, обука непливача је један од темељних сегмената обуке 

спортских техника пливања јер се у току овог процеса будући пливачи уче 

основним покретима који су садржани у сваком даљем покрету у спортским 

техникама пливања); 

 

16. НА ПОЉУ ШАХОВСКИХ ФИГУРА (развој фине моторике, повећање 

мотивисаности ученика за рад,  активност и радозналост, стицање радне 

навике, стицање основног знања о шаху и шаховским фигурама, пружање 

могућности ученицима да испуњавају део слободног времена корисним 

садржајем, заједничко дружење и рад, развој тимског рада и такмичарског 

духа). 
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1.3. Циљеви 

и очекивани 

исходи 

активности 

са 

међупредмет

ним 

компетенциј

ама које се 

развијају код 

ученика 

Детаљи су у Елаборату Обогаћеног једносменског рада. 

 

1.4. Сажет 

опис 

активности 

кроз 

наративни 

део                  

Детаљи су у Елаборату Обогаћеног једносменског рада. 

 

1.5. Циљна 

група којој је 

намењено 

 

Ученици од петог до осмог разреда матичне школе у Вранићу, ученици 

млађих разреда у матичној школи у Вранићу, млађи разреди у подручним 

одељењима у Мељаку и Шиљаковцу.  

 

1.6. Носиоци 

активности 

Квалификовани наставници и стручни сарадници –психолог (гешталт 

диплома), библиотекар- нема профила особа за рад са ученицима са 

неформалним образовањем.  

Најбитнији постулат наше замисли Обогаћеног једносменског рада је тај што 

су предвиђене активности потреба школе, ученика и родитеља, а наставници 

и стручни сарадници који ће обављати активности су посвећени раду са децом 

и у њима препознају могућности развијања разних компетенција, како личних 

и професионалних – тако и ученичких. 

 

1.7. Место 

реализације 

Просторије матичне школе у Вранићу, фискултурна сала, просторије сеоске 

библиотеке у Дому културе у Вранићу. 
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1.8. Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

Наставници и стручни сарадници – психолог и библиотекар су радници 

школе.  

С обзиром на то да школа наставни процес обавља у две смене додатно 

ангажовање помоћног особља није потребно, нити ће се повећати трошкови 

утрошка енергената. 

 

1.9. Исхрана 

ученикa 

На основу резултата анкете родитељи нису показали заинтересованост за 

испоручивање и поделу оброка. 

 

1.10. Процена 

обухвата 

ученика 

У првом полугодишту школске 2019/2020. године, пројектом су били 

обухваћени ученици старијих разреда у матичној школи у Вранићу.  

У другом полугодишту школске 2019/2020. године, осим ученика старијих 

разреда у матичној школи у Вранићу, пројекат је проширен и на ученике 4. 

Разреда матичне школе у Вранићу и подручног одељења у Мељаку. 

Почев од првог полугодишта школске 2020/2021. године, пројекат је 

проширен на све ученике школе: ученике млађих и старијих разреда матичне 

школе у Вранићу, као и ученике млађих разреда подручних одељења школе у 

Мељаку и Шиљаковцу. 

 

1.11.  

Додатни 

ресурси 

Пројекат је одржив, пре свега постоји одлична воља наставног особља и 

управе школе, имамо капацитете и услове за понуђене активности. 

Заинтересованост и подршка родитеља је од великог значаја, посебно у 

измењеним условима одржавања образовно- васпитног процеса, а тиче се 

полагања завршног испита за ученике осмог разреда. 

 

1.12. Додатне 

напомене 

Током школске 2019/2020. године, начин реализације био је заснован на 

принципу норме од 100%.  

Начин реализације, почев од првог полугодишта школске 2020/2021. године  

је заснован на принципу норме од 140%. 

Посебна напомена: Од самог почетка реализације пилот пројекта основна 

идеја и мисао није била норма наставника већ, искључиво, могућност да се у 

школи, сем класичних секција и ванннаставних активности, понуде 

активности/радионице које смо одувек желели да радимо на добровољној 

бази, без оцењивања већ жеље за стицањем нових сазнања, дружења, 

вршњачког учења. Све те замисли су се кроз активности/радионице 

делимично и оствариле.  

Зашто делимично? 

Једноставно, зато што свака активност/радионица отвара нове идеје и 

путеве за нове сарадње, повезивања-како на локалном, тако и на глобалном 

нивоу.  

Следећи корак је увезивање/ умрежавање преко E Twining пројекта. 

Наша школа има за циљ да оствари специфичан индикатор: 

 

 5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- 

образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној 
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заједници. 

 

1.13. 

Правни 

основ и 

извор 

информац

ија 

Odluka o projektu 
obogacenog jednosmenskog rada (1).pdf

Novo Resenje o 
broju skola za obogaceni jednosmenski rad_405 skola.pdf

Resenje o projektu 
obogacenog jednosmenskog rada.pdf

Prilog 1_Spisak OS i 
SS u projektu obogacenog jednosmenskog rada (1).pdf

 

Dnevnik praćenja u 
Šiljakovcu (1).doc

Dnevnik praćenja u 
Vraniću (1).doc

Dnevnik praćenja u 
Meljaku.docx
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