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Сврха, циљеви и задаци програма образовања и васпитања 
 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,  здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 

сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, 

друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма образовања 

- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са 

њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина; 

- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократки уређеног, хуманог и толератног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље 

на начелима различитости и собробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  етичке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права на различитост; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном 

друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

- програм се остварује на српском језику. 
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Фонд часова за пети разред 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Име и презиме наставника ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик  Тамара Бањац 5 180 

2.  Страни језик-Немачки језик Светлана Орловић 2 72 

3.  Историја Растко Стоканов 1 36 

4.  Географија Мирјана Јовановић 1 36 

5.  Биологија Александра Радиновић 2 72 

6.  Математика Александра Шућур 

ћу 

4 144 

7.  Инфроматика и рачунарство Зоран Стојановић 1 36 

8.  Техника и технологија Слађана Мрђанов-Димић 2 72 

9.  Ликовна култура Јелка Филиповић 2 72 

10.  Музичка култура Свитлана Узелац 2 72 

11.  Физичко и здравствено васпитање* Мирослав Трипуновић 2 72+54* 

                         Укупно : А 24 918 

 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Верска настава / Грађанско васпитање4** Владана Малешевић 1 36 

 Енглески језик Милица Милашиновић 2 72 

Укупно : Б 3 108 

Укупно : А+Б 27 1026 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности 

 

Ред. 

бр. 

 В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 27 1026 
2. Слободне наставне активности*** 1 36 
3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

 
 

Ред. 

бр. 

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ                                 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности активности**** 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

*Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

**Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

***Слободне наставне активности Школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик су у 100% 

случајева одабрали Чуваре природе, као слободне активности.  

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

складу са простором и људским ресурсима школе 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Предметни наставник Тамара Бањац 

Циљ Циљ учења српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 

законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања оулози и значају језика у националној 

култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и 

светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички 

сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 

тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и 

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

области. 

Недељни фонд часова 5 часова 

Годишњи фонд часова 180 часова 

 

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 српког језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама; 

- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних 

жанрова. 
 

 



6 
 

Литература у настави:  

НАЗИВ 

ИЗДАВАЧА 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА 

(ПИСМО) 

ИМЕ / ИМЕНА 

АУТОРА 

БРОЈ И ДАТУМ 

РЕШЕЊА 

МИНИСТРА 

„KLETT” 

Читанка „Расковник” за пети разред основне школе; 

Ћирилица 

ЗонаМркаљ, 

ЗорицаНесторовић 

650-02-00127/2018-

07 од 27.4.2018. 

Граматика за пети разред основне школе; 

Ћирилица 

 

 

ВеснаЛомпар 

Радна свеска за пети разред основне школе; 

Ћирилица 

ВеснаЛомпар, 

ЗорицаНесторовић 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

разликује књижевни и некњижевни текст; 

упоређује одлике фикционалне и 
нефикционалне књижевности; 

чита са разумевањем и опише свој доживљај 

различитих врста књижевних дела; 
чита са разумевањем одабране примере осталих 

типова текстова; 

одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности; 

разликује реалистичну прозу и прозу засновану 

на натприродној мотивацији; 
анализира елементе композиције лирске  песме 

(строфа, стих); епског дела у стиху и у прози 

(делови фабуле – поглавље, епизода; стих); 
драмског дела (чин, сцена, појава); 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

ЛИРИКА 

Лектира 
Народна песма: Вила зида град 

Народне лирске песме о раду(избор); народне лирске породичне 

песме (избор) 
Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 

Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму 

Душан Васиљев: Домовина/ Алекса Шантић: Моја отаџбина 

Војислав Илић: Зимско јутро 
Милован Данојлић: Шљива / Десанка Максимовић: Сребрне 

плесачице 

Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 
Књижевни термини и појмови 

Песник и лирски субјекат. 

Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме.  
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен; врста 

стиха по броју слогова (десетерац и осмерац). 
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разликује појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на писца; 

разликује облике казивања; 
увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике; 

одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком тексту; 
процени основни тон певања, приповедања или 

драмске радње (шаљив, ведар, тужан и сл.); 

развија имагинацијски богате асоцијације на 
основу тема и мотива књижевних дела; 

одреди тему и главне и споредне мотиве; 

анализира узрочно-последично низање мотива; 
илуструје особине ликова примерима из текста; 

вреднује поступке ликова и аргументовано 

износи ставове; 

илуструје веровања, обичаје, начин живота и 
догађаје у прошлости описане у књижевним 

делима; 

уважава националне вредностии негује српску 
културноисторијскубаштину; 

наведе примере личне добити од читања; 

напредује у стицању читалачких компетенција; 
упореди књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 

разликује променљиве речи од непроменљивих; 

разликује категорије рода, броја, падежа речи 
које имају деклинацију; 

разликује основне функције и значења падежа; 

употребљава падежне облике у складу са 
нормом; 

употребљава глаголске облике у складу са 

нормом; 

разликује основне реченичне чланове (у 
типичним случајевима); 

доследно примењује правописну норму у 

употреби великог слова; састављеног и 

Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емоционалност. 

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: описне  (дескриптивне), 
родољубиве (патриотске); митолошке,  песме о раду (посленичке) 

и породичне. 

ЕПИКА 

Лектира 
Народна песма: Свети Саво 

Народна песма: Женидба Душанова(одломак о савладавању 

препрека заточника Милоша Војиновића) 
Еро с онога свијета 

Дјевојка цара надмудрила 

Милован Глишић: Прва бразда 
Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 

Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

Иво Андрић: Мостови  

Данило Киш: Дечак и пас 
Горан Петровић: Месец над тепсијом (први одломак приче „Бели 

хлеб од претеривања” и крај приче који чине одељци „Можеш 

сматрати да си задобио венац славе” и „Мрави су вукли велике 
трошице тишине”) 

Антон Павлович Чехов: Шала 

 
Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач. 

Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 
Карактеризација ликова – начин говора, понашање, физички 

изглед, животни ставови, етичност поступака. 

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка 
(народна и ауторска), новела (народна и ауторска), шаљива 

народна прича. 

Врста стиха према броју слогова: десетерац. 

ДРАМА 
Лектира 

Бранислав Нушић: Кирија 

Душан Радовић:Капетан Џон Пиплфокс 
Љубиша Ђокић: Биберче 
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растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова; 

користи  правопис (школско издање); 
правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице; 

говори јасно поштујући књижевнојезичку 

норму; 
течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове; 

користи различите облике казивања: 
дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 

1. и 3. лицу, дијалог; 

издваја делове текста (наслов, пасусе) и 
организује га у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста); 

саставља говорени или писани текст о 

доживљају књижевног дела и на теме из 
свакодневног живота и света маште; 

проналази експлицитно и имлицитно садржане 

информације у једноставнијем књижевном и 
некњижевном тексту; 

напамет говори одабране књижевне текстове 

или одломке; 

 

Књижевни термини и појмови 

Позоришна представа и драма.  
Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, костим, глума, 

режија. 

Драмске врсте:једночинка, радио- 

-драма. 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 

Вук  Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из делаЖивот и обичаји 
народа српскога) 

Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 

М. Петровић Алас:У царству гусара (одломци) 
Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (одломак) 

Избор из енциклопедија и часописа за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 

Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима – 
преткосовски тематски круг) 

Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче (избор); кратке 

фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) 
Бранислав Нушић: Хајдуци 

Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о изградњи склоништа) 

Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина / Краљевић и просјак / 
Доживљаји Тома Сојера 

Избор ауторских бајки  

(Гроздана Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини дарови (одломци)) 

Игор Коларов: Аги и Ема 
Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав 

Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 

Допунски избор лектире 
 (бирати до 3 дела) 

Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића) 

Стеван Раичковић: Велико двориште (избор) / Мале бајке (избор) 

Иван Цанкар: Десетица 
Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и зврчке из античке Грчке (избор) / 

Густав Шваб: Приче из старине 

Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 
Никол Лезије: Тајна жутог балона 
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Корнелија Функе: Господар лопова(одломак) 

Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 

Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим приче 
Позориште) 

Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор) / Кога се тиче како 

живе приче (избор)  

Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа (одломак о Месечевој 
краљици) и Едмон Ростан: Сирано де Бержерак (одломак о путу 

на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

ЈЕЗИК 
 

Граматика 

(морфоло-гија, 

синтакса) 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки бројеви непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с напоменом да неки прилози могу 

имати компарацију) и предлози. 
Именице – значење и врсте (властите, заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за 
облик, појам падежа.  

Основне функције и значења падежа (с предлозима и без 

предлога): номинатив (субјекат); генитив (припадање и део 
нечега); датив (намена и усмереност); акузатив (објекат); вокатив 

(дозивање, обраћање); инструментал (средство и друштво); 

локатив (место).  

Придеви – значење и врсте придева (описни, присвојни, градивни; 
месни и временски); род, број, падеж и компарација придева. 

Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу.   

Заменице – личне заменице: промена, наглашени и ненаглашени 
облици, употреба личне заменице сваког лица себе, се.   

Бројеви – врсте и употреба: главни (основни, збирни бројеви, 

бројне именице на -ица) и редни бројеви. 
Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); глаголски род 

(прелазни, непрелазни и повратни глаголи); глаголски облици 

(грађење и основно значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 

презент (презентска основа, наглашени и ненаглашени облици 
презента помоћних глагола), перфекат, футур I. 

Предикатска реченица – предикат (глаголски; именски); слагање 

предиката са субјектом  у лицу, броју и роду; прави и неправи 
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објекат; прилошке одредбе (за место, за време, за начин; за узрок 

и за меру и количину);апозиција. 

Правопис 

Велико слово у вишечланим географским називима; у називима 
институција,  предузећа, установа, организација (типични 

примери); велико и мало слово у писању присвојних придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у 
суперлативу; вишечлани основни и редни бројеви.  

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и 

апозицију); наводници (наслови дела и називи школа); црта 
(уместо наводника у управном говору).  

Ортоепија 

Место акцента у вишесложним речима (типични случајеви). 

Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица.  
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а потом 

брже (индивидуално или у групи). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Препричавање, причање, описивање – уочавање разлике између 

говорног и писаног језика; писање писма (приватно, имејл) 
Богаћење речника: синоними и антоними; некњижевне речи и 

туђице – њихова замена језичким стандардом; уочавање и 

отклањање безначајних појединости и сувишних речи у тексту и 
говору. 

Техника израде писменог састава (тежиште теме, избор и 

распоред грађе, основни елементи композиције и груписање грађе 
према композиционим етапама); пасус као уже тематске целине и 

његове композицијско-стилске функције. 

Осам домаћих писмених задатака.  

Четири школска писмена задатка. 
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OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

КЊИЖЕВНОСТ  

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

обогаћена избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире састоји се, углавном, од дела која 

припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у највећој мери заснован на принципу 

прилагођености узрасту.  

 
Редни 

број 
 

 

Предметна 

област 

 

Месец 

 
Обрада 

 
Утврђивање 

 

Укупно  

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
9. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. 

 

Језик 8 8 9 7 4 4 8 8 8 3 35 33 70 CJ.1.3.4. CJ.1.3.7. CJ.1.3.8. CJ.1.3.9. 

CJ.1.3.10. CJ.1.3.13. CJ.1.3.14. 

CJ.1.3.15. CJ.2.3.3. CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. 
CJ.1.2.3. CJ.1.2.4. CJ.1.2.5. CJ.1.2.6. 

CJ.1.2.7. CJ.1.2.8. CJ.2.2.4.  CJ.2.2.5.  

 
 

2. 

 

Књижевност 9 8 8 7 4 4 8 8 8 4 49 21 70 CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.4. CJ.1.4.5. 

CJ.1.4.6. CJ.1.4.7. CJ.2.4.1.3.4.5. 

CJ.2.4.8. CJ.2.4.9. CJ.2.4.3. CJ.3.4.1.  
 

3. 

 

Језичка 

култура 

3 6 3 6 3 4 5 4 5 6 16 24 40 CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.1.2.4. 

CJ.1.2.5. CJ.1.2.6. CJ.1.2.7 CJ.1.2.8. 

CJ.2.2.4. CJ.2.2.5.  

 

Укупно 

 

 

20 

 

22 

 

20 

 

20 

 

11 

 

12 

 

21 

 

20 

 

21 

 

13 

 

102 

 

78 

180  
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Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ поновног увођења домаће лектире је формирање, 

развијање или неговање читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици могу читати преко распуста чиме се подстиче развијање 

континуиране навике читања.  

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део допушта наставнику већу креативност у достизању 

исхода. Такође, програмом се подстиче упознавање ученика са завичајном, локалном (или регионалном) културом и стваралаштвом, пошто је 

омогућено да сваки наставник обради дело по избору писца из завичајног (регионалног) корпуса. 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на формирање естетског укуса ученика, изграђује и богати свест о природи 

националне књижевности (и вредностима класика светске књижевности), али и културном и националном идентитету, у избору лектире и 

допунском избору дата је могућност наставницима да одаберу и известан број књижевних дела савремених писаца, чиме се ученици упознају са 

репрезентативним примерима савремене књижевности и у прилици су да критички самеравају поетику њихових дела са канонским вредностима. 

Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису постала део канона јесте да се по својој мотивској или тематској сродности вежу за 

постојеће теме и мотиве у оквиру наставног програма и да се таквим примерима покаже како и савремени писци промишљају епску народну 

традицију или теме пријатељства, етичности, развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се богатити вертикално читалачко искуство ученика и 

осавременити приступ настави. 

Овакав избор дела омогућава већу могућност примене компаративног приступа проучавању литерарног стваралаштва, уз одабир различитих 

нивоа обраде: интерпретације, приказа или осврта. Избор дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и интересовањима конкретног 

ђачког колектива. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка решења 

(прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање  са 

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

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

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

Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и уочавању разлике књижевних и некњижевних текстова,  

односно њиховој већој корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености књижевног текста (фикционалност, 

конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, информативност и казивање засновано на 

чињеницама и подацима у различитим видовима некњижевних текстова. Корелативност је омогућена адекватним комбиновањем обавезних и 

изборних дела. 

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

груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског програма на много начина. Могући примери функционалног повезивања 

наставних јединица могу бити следећи (никако и једини): тема пријатељство: Нушићеви Хајдуци – Твенови Доживљаји Тома Сојера / Доживљаји 

Хаклберија Фина – Кишов Дечак и пас – Раичковићево Велико двориште – Господар лопова  К. Функе; социјални мотиви и проблеми у одрастању: 

Кишов Дечак и пас –ЦанкароваДесетица – Г. Олујић, Село изнад облака – Коларовљев роман Аги и Ема – Глишићева Прва бразда; родољубље: 



13 
 

Душан Васиљев, Домовина или Алекса Шантић, Моја отаџбина – народне епске песме о Немањићима и Мрњавчевићима; савремено детињство: 

Трајковићева песма Кад књиге буду у моди – роман Аги и Ема – Г. Олујић Црвена жаба; детињство у прошлости: Нушићеви Хајдуци – Твенови 

Доживљаји Тома Сојера / Доживљаји Хаклберија Фина – Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања – Кишов Дечак и пас – Раичковићево 

Велико двориште – Ћопићев Поход на Мјесец – Глишићева 

Прва бразда; детињство великих научника и писаца: о Николи Тесли – Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања; љубав према науци 

и књижевности: Д. Обрадовић, О љубави према науци (по потреби прилагодити узрасту ученика) – Алексићеве приче Музика тражи уши или 

Кога се тиче како живе приче – МиланковићевеУспомене, доживљаји, сазнања – Трајковићева песма Кад књиге буду у моди; описивање: Илићево 

Зимско јутро – Данојлићева Шљива – Андрићеви Мостови – Сребрне плесачице Д. Максимовић –Путовање у путопис В. Огњеновић; обрада 

портрета: Чича Јордан – Миона – хајдуци – хобит Билбо Багинс – бака Ема – Том Сојер / Хаклбери Фин – Шипио; хумор и пародија: Еро с онога 

свијета – Нушићеви Хајдуци – Радовићев Капетан Џон Пиплфокс; митологија: митолошке народне лирске песме – Ршумовићева обрада грчких 

митова у књизи Ујдурме и зврчке из античке Грчке; авантуре: Дефоов Робинсон Крусо – проза  М. Петровића Аласа о гусарима, пиратима и 

путовању на „Робинсоново” острво – Радовићев Капетан Џон Пиплфокс – Твенови Доживљаји Тома Сојера / Доживљаји Хаклберија Фина. 

Наведени примери показују како се исти текст може повезивати са другима на различите начине, према различитим мотивима или тону 

приповедања. 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајдуци,Аги и Ема, Доживљаји Тома Сојера, Хобит, Робинсон Крусо, Господар лопова) 

могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике између књижевне и филмске (адаптиране, измењене) фабуле и израза, чиме ученици 

могу доћи до закључка о природи два медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и на друге филмове са сличном 

тематиком (дечје авантуре или авантуре у фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.) и додатно повезати обраду једне тематско-

мотивске целине.  

Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз корелацију: појам дечји часопис упознати на 

конкретном тексту из часописа по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио упознати уз обраду текста Капетан Џон 

Пиплфокс Душка Радовића.  

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник мора бити упознат са 

садржајима српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред (пример: приликом обраде преткосовских песама 

у уводном делу часа или приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о Немањићима и Мрњавчевићима из овог 

предмета...). 

Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и 

грађанског васпитања. 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних), представља изузетно 

сложен наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће зависити 

ученичка књижевна култура, али и естетске компетенције. Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и његову 
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аутономност (односно да праве разлику између лирског субјекта и песника, приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело обликује 

једну могућу слику стварности. 

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

треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати 

за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. 

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање 

ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки припремни задаци) 

за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне 

примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним 

изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима. Средишње 

етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на 

наставном часу.   

Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. 

Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста  у 

временске, просторне и друштвено-историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без којих 

се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити.  

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама 

из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, уз уважавање 

индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и исказивање различитих ставова. 

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

целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и значење текста, 

мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) 

проблеми. 

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

У програму нису наведени појмови и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима првог основношколског циклуса, 

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

случај је са стилским фигурама (поређењем (компарацијом) и персонификацијом) које се усвајају у трећем и четвртом разреду; појму 

приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, монолог, описивање)... 

Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке 

сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност.  
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          Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања 

и душевних стања појединих ликова, као и да изражавају своје ставове о поступцима ликова.  

Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно нефикционалних текстова (путописна и аутобиографска проза) и 

некњижевних текстова (енциклопедије, речници, часописи и сл.), треба реализовати исходе везане за уочавање разлике између фикционалне и 

нефикционалне књижевности (засноване на личном сведочењу и проверљивим подацима), као и књижевног и некњижевног текста и упућивати 

ученика да увиде разлику у књижевном поступку између наведених врста. 

Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, сада треба да буде у стању да детаљније познаје одлике 

народне бајке и њене разлике у односу на ауторску бајку (композиција, (не)постојање стереотипног почетка и завршетка, ликови – човек као 

главни лик народне бајке и животиње и натприродна бића као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као узрок потраге јунака у народној 

бајци / потрага за идентитетом и животном срећом у ауторској бајци, коришћење (и измена) мотива народне бајке у ауторској бајци), као и у 

односу на драмску или сценску бајку (адаптација мотива, односно прилагођавање радње драмском облику). Такође, ученик треба да уочава 

разлике у особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире. Загонетке и пословице уводе се у наставу српског језика и 

књижевности од првог разреда, па се знања о овим врстама обнављају и проширују. Исто важи и за причу о животињама и њену дистинкцију у 

односу на басну – наставник се наслања на знање из првог циклуса образовања, обнавља га и проширује. 

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

компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности већ подстичу и развијају емоционално и 

фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и 

изграђују морално просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет 

књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у истраживачко читање (читање према 

истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе 

од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

ЈЕЗИК  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним)српским језиком. Отуда 

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

примену у усменом и писменом изражавању.  

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ обрађивали у нижим разредима, подразумева се да се степен 

усвојености и способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на новим примерима претходи обради нових 

садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада и систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима. 

Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док 

се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања. 
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Граматика 

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

требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се знања из граматике ставити 

у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу 

вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се 

примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Језичке појаве не треба наводити нити приказивати као изоловане (нпр. 

неповезане речи и смисаоно некореспондентне реченице), већ их увек ваља контекстуализовати везивањем за говорне ситуације у којима се могу 

јасно препознати, издвојити и објаснити њихове карактеристике и функције.  

Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби правилних облика именских речи треба повезивати с 

одступањима од књижевног језика, колебањима и типичним грешкама које се јављају у усменом и писменом изражавању ученика. Стога се 

садржај вежбања падежа у настави мора одређивати на основу континуираног праћења језичког испољавања ученика (нпр. током дијалога на 

часу, а такође и на примерима из домаћих и писмених задатака ученика). Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за 

правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на њихову непроменљивост, већ основна знања треба поступно 

проширивати током обраде падежа, и то наводећи најфреквентније примере и њихову типичну употребу. Исто важи и за прилоге, чију поделу по 

значењу треба повезати са прилошким одредбама, а функцију показивати у реченици и у тексту. И променљиве врсте речи треба повезивати са 

њиховим типичним функцијама у реченици да би ученици уочили реч као јединицу на морфолошком и синтаксичком нивоу.  

Правопис 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима 

из правописа итд.). У оквиру правописних вежби пожељно је повремено укључити и питања којима се проверава графија (писана слова: велико 

и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ,  велико Г, С, Ш итд.). 

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у различитим типовима 

комуникације путем интернета. 

Поред тога, ученике треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско издање). Пожељно је да наставник доноси 

примерак Правописа на час кад год се обрађују правописне теме (тако би могао појединачно ученицима задавати да пронађу реч у правописном 

речнику и одреде њен правилан облик или правилно писање). 

Oртоепијa 

Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује  спровођењем одређених ортоепских вежби. Ортоепске вежбе 

не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. уочавање места акцента у речи може се повезати 

са обрадом и утврђивањем знања о падежима 
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 (именице време, раме, теме и сл. у генитиву једнине и номинативу множине немају акценат на истом слогу итд.); реченична интонација 

може се с једне стране повезати са правописом, а са друге са синтаксом итд. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да 

препознају, репродукују и усвоје  правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат 

од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације.  

Неке ортоепске вежбе могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: нпр. артикулација се може вежбати изговарањем 

брзалица, онда када се оне обрађују као део народног стваралаштва; акценат речи, темпо, ритам, реченична интонација и паузе могу се вежбати 

гласним читањем одломака из изборне лектире (по избору наставника или ученика) итд. Као ортоепску вежбу треба спроводити и говорење 

напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је програмски конституисана 

као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом 

граматике и правописа. Исто тако, обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика мора укључивати и садржаје који 

доприносе неговању културе усменог и писменог изражавања. 

Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које имају за циљ богаћење речника и развијање 

способности и вештине изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току говорних 

вежби. 

Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). Годишње се 

ради четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије 

састава).Школске писмене задатке требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом.    

Приликом реализације програма предмета српски језик и књижевност наставници треба да користе и савремене технологије (нпр. видео-

бим, паметну таблу и сл.). Осавремењивање часова може се постићи и коришћењем електронских уџбеника и других наставних средстава. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње иницијалном проценом достигнутог 

нивоа знања. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности.  

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева процену знања, вештина, ставова и понашања, као и 

развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о 

томе које компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља. 

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 
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Назив предмета НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Предметни наставник Светлана Орловић 

Циљ Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ наставе страног 

језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима 

и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање 

на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању како страног тако и матерњег 

језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

Литература у настави: 

„DATA 

STATUS” 

PRIMA PLUS A1.1,немачки језик за пети разред основн 

ешколе, прва година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 

Фредерика Јин, 

Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

650-02-00054/2018-07 од 

20.4.2018. 
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БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникатвине 

фунцкије) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

По завршеној теми/области ученици ће бити у стању да у усменој и 
писменој комуникацији: 

Ученици у усменоји писменој комуникацији уче и 
увежбавају: 

1. Neu hier 
Поздрављање и 

представљање 

себе; тражење и 
давање основних 

информација о 

себи; изражавање 
допадања и 

недопадања;   

- разумеју краће текстове који се односе на представљање и 
тражење/давање информација личне природе 

- поздраве и отпоздраве, представе себе користећи једноставна 

језичка средства 
-  поставе и одговоре на једноставна питања личне природе   

- разуме и реагује на једноставне исказе, који се односе на 

изражавање допадања/недопадања  
- да кажу шта воле/не воле 

- попуњавају формулар са основним информацијама о себи 

- напишу кратак текст о себи 

-разумеју и примењују правила учтиве комуникације 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 
Wie heißt du?Wie geht's dir/Ihnen? Woher kommst du?/ Wo 

wohnst du?/ Was magst du? 

 - Презент глагола kommen, wohnen, machen, heißen, mögen, 
sein у облицима за ich, du, Sie 

- Упитне речи: wie, wo, woher.  

- мелодију реченице 
  

 

Корелација Грађанско васпитање, српски језик 

2. Meine Klasse 

Тражење и давање 

основних 
информација о 

себи и другима; 

описивање 
предмета;  

изражавање шта 

изражавање 

допадања и 
недопадања;   

- питају за број телефона 

- користе бројеве до 100 да би исказали број телефона и старост 

-  представе друге 
- питају и кажу шта воле / не воле 

- именују школски прибор 

- именују школске предмете и изнесу став о њима 
- разумеју кратку презентацију на тему 

- направе кратку презентацију на тему 

- уочавају сличности и разлике у изгледу школског простора у 

земљи циљне културе и код нас 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 

Wie ist deine Handynummer? Was ist das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Mathe ist super! Magst du...?  
 - Презент глагола у свим лицима 

- Одређени члан der, die, das у номинативу 

- Неодређени члан: ein, eine, ein у номинативу 
- Присвојни члан: mein, dein у номинативу 

- Акцентовање речи  

- Мелодија реченице / питања 

  
 

Корелација  

Грађанско васпитање, Српски језик  
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3. Tiere 

Тражење и давање 

основних 

информација о 
себи идругима; 

описивање  

карактеристика 
живих бића; 

изражавање 

допадања и 
недопадања;   

- именују животиње 

- разумеју једноставнији опис животиња 

- опишу карактеристике животиње користећи једноставна језичка 

средства 
- преносе исказе у трећем лицу 

- разумеју текст на тему животиња 

- користе множину именица у описивању животиња 
- разумеју постављена питања на тему животиња 

- поставе и одговоре на афирмативна питања на тему животиња 

- разумеју кратку презентацију на тему омиљене животиње 
- направе кратку презентацију на тему омиљене животиње 

- уочавају сличности и разлике у односу према кућним љубимцима 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре: 

Ich habe... Mein Lieblingstier ist... Hast du ein Haustier? Was 

ist dein Lieblingstier? Woher kommt...? 

- Одређени члан der, die, das у акузативу 
- Неодређени члан: ein, eine, ein у акузативу 

- Негација: kein  у акузативу 

- Изговор кратких и дугих вокала 
- Постављање питања и одговора са ja и nein 

- множину именица 

  
 

Корелација Грађанско васпитање, српски језик 

4. Mein Tag 

Исказивање 

хронолошког 
врмена; описивање 

догађаја у 

садашњости;  
изражавање 

допадања / 

недопадања; 

описивање 
карактеристика 

предмета; 

- разумеју једноставна обавештења о хронолошком времену 

- траже и дају једноставна обавештења о хронолошком времену 

- опишу дневни / недељни распоред  активности 
- говоре о школским предметима 

- разумеју текст на тему 

- напишу текст на тему 
- разумеју презентацију на тему 

- направе презентацију на тему 

- размењују информације на тему 

- уоче карактеристике живота у шкоки – наставних и ваннаставних 
активности  

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 

Wie viel Uhr ist es? Wann beginnt der Unterricht? Um wie viel 

Uhr kommst du nach Hause? Mein Lieblingsfach ist... 
Geschichte ist nicht so toll. 

- Исказивање шта воле / не воле  

- Временске прилоге 
- Временске предлоге 

- Вођење дијалога на тему 

  

 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик  
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5. Hobbys 

Тражење и давање 

информација о 

себи и другима; 
Позив и реаговање 

на позив за учешће 

у заједничкој 
активности; 

изражавање молби;  

- разумеју краће текстове на тему 

- питају и дају информације у вези са темом 

- разумеју једноставније предлоге и одговоре на њих 

- упуте једноставан предлог 
- пруже одговарајући изговор или оправдање 

- договоре састанак са другом / другарицом 

- кажу шта знају / не знају 
- разумеју једноставна питања којима се тражи дозволаи питају за 

дозволу 

- разумеју и тумаче статистику 
- размењују информације на тему 

- уочавају сличности и разлике у интересовањима својих вршњака у 

земљи циљне културе и код нас 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 

Was machst du gerne? Kommst du mit? Ich habe keine Zeit. 

Kannst du ...? 

 - Употребу неправилних глагола, глагола са раздвојним 
префиксима и глагола können 

- Употребу глагола können 

- Ред речи у реченици 
- Вокал ö 

- Вођење дијалога на тему 

  
 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик  

6. Meine Familie 

Описивање 
карактеристика 

живих бића; 

исказивање 
просторних 

односа; 

изражавање 

припадања и 
поседовања;  

- разумеју једноставан опис особа 

- описују особе користећи једноставна језичка средства 
- разумеју једноставна питања која се односе на тему и одговарају 

на њих 

- разумеју обавештења о простору 
- дају обавештења о продтору 

- разумеју и формулишу једноставне изразе који се односе на 

поседовање и припадност 

- разумеју текст на тему  
- разговарају на тему  

- напишу текст на тему  

- размењују информације на тему 
- упознају се са породичним односима у земљи циљне културе 

- Изразе и речи које се односе на тему: Das ist meine Familie.  

Das ist mein / meine Opa / Oma... 
 -  Изражавање на тему 

- Занимања у мушком / женском роду: der Lehrer / die 

Lehrerin 
- Разговор о омиљеним занимањима 

- Употребу присвојног члана у номинативу: mein / meine; 

dein / deine... 

- Употребу прилога за место: vorne, hinten, rechts, links 
- Вођење дијалога на тему 

  

 

Корелација  

Грађанско васпитање, Српски језик  
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7. Was kostet das 

Изражавање 

количине, бројева 

и цена; исказивање 
жеља; изражавање 

мишљења;   

- разумеју  једноставне изразе који се односе на количини нечега 

- питају и кажу колико нечега има  

- на једноставан начин затраже артикле 

- питају и кажу колико нешто кошта 
- разумеју жеље и реагују на њих 

- размене једноставне исказе у вези са својим и туђим жељама 

- саопште шта они или неко други жели 
- разумеју и формулишу једноставне исказе којима се тражи 

мишљење 

- упознају се са валутом немачког говорног подручја. 

- Изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре Ich 

möchte.../Ich hätte gern... Was kostet...? Das ist aber teuer. Wie 

viel Taschengeld bekommst du? Ich finde das... 

 - Разговор на тему 
- Исказивање жеља 

- Употребу неправилних глагола 

- Употребу модалног глагола möchten 
- Ред речи у реченици 

- Изговор дифтонга ei, au, eu 

- Различите технике читања 

Корелација  
Грађанско васпитање, Српски језик  

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Neu hier 8 1         2 7 9 

2. Meine Klasse  9 1        3 7 10 

3. Tiere   7 4       4 7 11 

4.  Mein Tag    2 5 4     1 10 11 

5. Hobbys      4 5    5 4 9 

6. Meine Familie       3 6 3  4 8 12 

7. Was kostet das         6 4 3 7 10 

 Укупно 6 10 9 6 6 9 8 4 6 4 22 50 72 
 

Број и 

назив теме 
Стандарди постигнућа Начин праћења 

1. Neu hier 
 

1.1.1.1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7  1.1.10. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.19.  1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 

 
 

 

 

 

2. Meine 

Klasse 

 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.17. 1.1.19.  1.1.20. 1.1.23. 1.1.24.  

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
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3. Tiere 

 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

Посматрање и праћење, усмена 

провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у паровима, 
тестови вештина  и различите 

технике формативног оцењивања. 

4. Mein Tag 
 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  1.1.21.  
1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

5. Hobbys 

 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  1.1.21.  

1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

6. Meine 
Familie 

 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.  1.1.15.  1.1.17.  1.1.19.  1.1.21.  
1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

7. Was kostet 

das 
 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.   1.1.9.  1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.16.  

1.1.17.  1.1.18.  1.1.21.  1.1.23. 1.1.24.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.   

 

Напомена:  

 Пројектна настава – теме : - Немачка – Аустрија – Швајцарска 

                                                    - Моја измишљена породица 

                                                    - Стрип 

                                                    - Посао из снова 

 Међупредметне компетенције: 

- Вештина комуникације, вештина сарадње, дигитална компетенција, компетенција за целоживотно учење 
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Назив предмета ИСТОРИЈА 

Предметни наставник Растко Стоканов 

Циљ  Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне 

основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине 

критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

Задаци наставе историје су да ученици,уочавајући узрочно-последичне везе,разумеју историјске процесе и токове,улогу истакнутих личности 

које су одредиле развој људског друштва,и да познају националну и општу историју(политичку,економску,друштвену,културну...),као и 

историју суседних народа и држава 

 

Оперативни задаци: 

-разумевање појма прошлости; 

-упознаваље начина и значаја проучавања прошлости; 

-разумевање основних одлика праисторије и старог века; 

-примењивање временских одредница(деценија,век,миленијум); 

-оспособљавање за коришћење историјске карте; 

-стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века; 

-упознавање основних одлика античке културе. 

Литература у настави: 

„KLETT” 

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским 

изворима за пети разред основне школе; 

Ћирилица 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић 

650-02-00121/2018-07 

од 27.4.2018 
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ИСХОДИ 

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

 разликује основне временске одреднице 

(годину, деценију, век, миленијум, еру); 

 лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти; 

 разликује начине рачунања времена у 

прошлости и садашњости; 

 именује периоде прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне догађаје; 

 разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели; 

 повеже врсте историјских извора са установама 

у  којима се чувају (архив, музеј, библиотека); 

 наведе главне проналаске и опише њихов 

утицај на начин живота људи у праисторији; 

 разликује основне одлике каменог и металног 

доба; 

 лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе Старог истока; 

 користећи историјску карту, доведе у везу 

особине рељефа и климе са настанком 

цивилизација Старог истока; 

 одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице; 

 пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева на Старом истоку; 

 наведе најважније одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока; 

 идентификује основна обележја и значај 

религије у цивилизацијама Старог истока; 

 разликује врсте писама цивилизација Старог 

истока; 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

Основни садржаји 

 

Појам прошлости и историја као наука о прошлости људског 

друштва. 

Хронологија – рачунање времена. 

Подела прошлости и периодизација историје. 

Историјски извори –дефиниција, основна подела и установе 

у којима се чувају. 
 

Проширени садржаји 

 

Сродне науке и помоћне историјске науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе – тековине. 

ПРАИСТОРИЈА 

Основни садржаји 

 

Основне одлике праисторије (начин живота људи, 

проналасци). 

Подела праисторије (камено, метално доба). 
 

Проширени садржаји 

 

Најважнији праисторијски локалитети у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, Винча...). 

СТАРИ ИСТОК 

Основни садржаји 

 

Појам Старог истока – географске одлике, најзначајније 

цивилизације (Месопотамија, Египат, Јудеја, Феникија). 

Друштвени односи (робовласничко и теократско друштво) и 

државно уређење (монархија –царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 
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 илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

народа Старог истока на савремени свет; 

 користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај и 

личност у одговарајући миленијум или век; 

 изложи, у усменом или писаном облику, 

историјске догађаје исправним хронолошким 

редоследом; 

 прикупи и прикаже податке из различитих 

извора информација везаних за одређену 

историјску тему; 

 визуелне и текстуалне информације повеже са 

одговарајућим историјским периодом или 

цивилизацијом; 

 опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке; 

 лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке; 

 приказује друштвену структуру и државно 

уређење грчких полиса на примеру Спарте и 

Атине; 

 пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој, 

 идентификује узроке и последице грчко-

персијских ратова и Пелопонеског рата; 

 истражи основна обележја и значај религије 

старих Грка; 

 разликује легенде и митове од историјских 

чињеница; 

 наведе значај и последице освајања Александра 

Великог; 

 илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

Основне одлике привреде и свакодневни живот – обичаји, 

занимања, култура исхране и становања. 

Култура и историјско наслеђе народа Старог истока – 

религија (монотеизам и политеизам), писмо, књижевност, 

уметност, наука, цивилизацијске тековине (математика, 

архитектура, календар, иригациони систем, саобраћајна 

средства, медицина, закони...). 
 

Проширени садржаји 

 

Специфичности египатске религије. 

Специфичности религија цивилизација Месопотамије. 

Основне одлике јудаизма. 

Најважније цивилизације Далеког истока (Индија, Кина). 

АНТИЧКА ГРЧКА  

Основни садржаји 

 

Појам античке Грчке – географске одлике. 

Најстарији период грчке историје (Критска и Микенска 

цивилизација). 

Грчки митови (појам, примери) и хомерски епови. 

Колонизација и основне одлике привреде. 

Полиси – Спарта и Атина (појам полиса, структура друштва, 

државно уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат – узроци и последице. 

Култура и свакодневни живот (религија, олимпијске игре, 

митологија, уметност, наука, обичаји, занимања). 

Хеленистичко доба и његова култура. 

Историјско наслеђе (институције, закони, књижевност, 

позориште, филозофија, демократија, медицина, уметност, 

архитектура, беседништво, олимпијске игре). 
 
 

Проширени садржаји 

 

Пелопонески рат (ток рата, најважнији догађаји и личности). 
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античке Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет; 

 користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај и 

личност из историје античке Грчке и хеленизма 

у одговарајући миленијум, век или деценију; 

 израчуна временску удаљеност између 

појединих догађаја; 

 користиосновнеисторијскепојмове; 

 лоцира на историјској карти простор настанка и 

ширења Римске државе; 

 наведе основне разлике између античке римске 

републике и царства; 

 разликује узроке од последица најзначајнијих 

догађаја у историји античког Рима; 

 истражи основна обележја и значај религије 

античког Рима; 

 илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет; 

 пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком Риму; 

 наведе најзначајније последице настанка и 

ширења хришћанства; 

 лоцира на карти најважније римске локалитете 

на територији Србије; 

 користећи дату информацију или ленту 

времена, смести историјску појаву, догађај и 

личност из историје античког Рима у 

одговарајући миленијум, век или деценију. 

 

Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, Филип II, 

Аристотел, Aрхимед... 

Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког доба. 

АНТИЧКИ РИМ 

Основни садржаји 

Појам античког Рима – географске одлике и периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 

Структура друштва и уређење Римске републике. 

Ширење Римске државе (освајања и провинције, привреда). 

Рим у доба царства – принципат и доминат. 

Култура и свакодневни живот (религија, уметност, наука, 

обичаји, занимања). 

Хришћанство – појава и ширење. 

Пад Западног римског царства (почетак Велике сеобе 

народа, подела царства и пад Западног царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, календар, медицина, уметност, 

архитектура, путеви, водовод, канализација, терме, римски 

бројеви, хришћанство, римско наслеђе на територији Србије). 

Проширени садржаји 

Етрурци. 

Римска војска. 

Римски градови на територији Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, 

Клеопатра, Октавијан Август, Константин Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторскеборбе. 
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Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-УВОД 

4          

2 2 4 

2. ПРАИСТОРИЈА  5         1 4 5 

3. СТАРИ ВЕК   4 3 3 4 4 3 5 1 18 9 27 

 Укупно 4 5 4 3 3 4 3 3 5 1 21 15 36 

 

Број и назив теме Стандарди постигнућа 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-УВОД 

ИС. 1.1.1.ИС. 1.1.2.ИС.1.2.2.ИС.1.2.3.ИС.3.1.1.ИС.3.1.2.ИС.3.2.2. 

ПРАИСТОРИЈА ИС.1.1.2.ИС.1.1.3.ИС.1.1.2.ИС.1.1.3. 

СТАРИ ВЕК ИС.1.1.1.ИС.1.1.2. 

 

ТЕМА КОРЕЛАЦИЈА 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-УВОД 

-појам познавања друштва (знања из 4. разреда); 

-ликовна култура(подела прошлости кроз историју уметности); 

-географија (појам календара,његово увођење, правила по којима су  народи рачунали време); 

-математика (рачунање времена); 
-српски језик (истинити извори из наше прошлости, њихова подела и одређивање у времену и простору у којима су 

настали). 

2. 

ПРАИСТОРИЈА 

-биологија(настанак и развој живог света на Земљи(ликовна култура); 
-ликовна култура(пећински цртежи); 

-географија(појава првих човекових  предака у Европи и Африци); 

-Свет око нас и природа и друштво (наша земља и њен положај на Балкану.Ближе одређивање географских одредница 

Лепенски вир, Старчево,Винча; 
-веронаука (настанак света по Библији). 

3. 

СТАРИ ВЕК 

А-СТАРИ ИСТОК 

-географија (појам  стари исток и обележја државе); 

-ликовна култура (архитектура и подизање првих градова,сликарство); 
-техничка култура (бродоградња,...); 
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-математика(пирамиде и зигурати као геометријски облици и њене могућности употребе у архитектури; рачунање);  

-медицина (балзамовање и начини лечења); 

-веронаука (једнобојштво и многобобоштво, Библија); 
-српски језик (настанак писма); 

-археологија(настанак писма); 

4. 

-СТАРИ ГРЦИ 

Б-СТАРИ ГРЦИ 

-географија (рељеф и настанак Грчке, миграције становништва, државе старог истока); 

-ликовна култура (архитектура и подизање градова, палата, храмова, осликавање унутрашњости, вајарство, грнчарија); 
-физичка култура( спортске дисциплине ,значај спорта за људско теле и борбу); 

-српски језик (епови и њихов настанак, митови); 

-историја (записивање догаћаја, утврћивање њиховог тока-узроци и последице); 
-граћанско васпитање (државно и друштвено уређење, настанак политике, права и положај грађана); 

-науке: настанак и значај за друштво једне државе; 

-археолодија-настанак и значај. 

Ц-СТАРИ  РИМ -географија (Мала Азија, Троја, настанак Рима, значај Балканског полуострва); 
-ликовна култура(архитектура и подизање градова, храмова, утврђења, вајарство, грнчарија); 

-српски језик (књижевност); 

-веронаука (хришћанство и његов настанак); 
-историја (записивање догађаја,утврђивање узрока и последица; објективно приказивање); 

-грађанско васпитање (настанак политике, права грађана, избори, положај грађана у друштву); 

-филмска уметност (филмови са тематиком из Старе Грчке и Рима ... 

-археологија                                  -II- 
-приватни живот 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

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

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

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да према 

њима планира и прилагођава наставне активности.  

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

Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више 

тема, постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода.  
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Важно је нагласити да су поједини исходи, да би се избегло понављање, наведени само у оквиру једне теме, иако се остварују кроз више 

тема (ученик ће бити у стању да: лоцира одређену временску одредницу на временској ленти; одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице; изложи, у усменом или писаном облику, историјске догађаје исправним хронолошким редоследом; 

прикупи и прикаже податке из различитих извора информација везаних за одређену историјску тему; визуелне и текстуалне информације 

повеже са одговарајућим историјским периодом или цивилизацијом; израчуна временску удаљеност између појединих догађаја; користи основне 

историјске појмове). 

Многи од исхода су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода 

и обраде различитих садржаја.  

Примера ради, исход који гласи: ученик ће бити у стању да прикупи и прикаже податке из различитих извора информација везаних за 

одређену историјску тему, наведен је у оквиру теме Стари исток, али је, наравно, важан и у реализацији сваке друге теме, како у петом, тако и 

у наредним разредима. 

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

сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење 

ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави историје 

имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или 

што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за  развој 

историјског мишљења и критичке свести, не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. У 

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

или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само 

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

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих 

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

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

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

промене на одређеном простору. 

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

и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских 

и културних услова живота човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно има најкраће трајање 

у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У настави треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт 

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

треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба интернета, прављење 

Powerpoint презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата). 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
 

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

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

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика 

су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Наставник треба да подржи саморефлексију 

(промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстакне саморегулацију процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања. 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији 

учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања.Потребно је, такође, ускладити оцењивање са његовом сврхом.У 

вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а 

избор зависи од врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом 

тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назив предмета ГЕОГРАФИЈА 
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Предметни наставник Мирјана Јовановић 

Циљ  ЦИЉ наставе географије је да омогући ученицима да стекну и усвоје знања о природногеографским и 

друштвеноекономским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у 

геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини 

и месту и улози наше државе у свету. 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 
ЗАДАЦИ наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе: 

 

-    стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

-  картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у свакодневном 

животу; 

-    стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 

-    разумевању узрочно-последничне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

-    развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међусловљености географских појава и процеса у простору и времену;  

-   развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

-   стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја; 

-   разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности; 

-   стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

-    стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

-    упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у 

савременом свету; 

-   стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

-    развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 

-    развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

-   стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њихову примену у свакодневном животу; 

-    развијању опште културе и образовања ученика 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  наставе географије су да ученици: 
 

-  упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште; 

- стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 
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- стекну основна знања о Сунчевом систему, о Земљи као планети, њеном настанку, облику и величини  

- стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

- стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске карте као извора информација и оријентације;  
- схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа; 

- разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

- стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 
- усвоје основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и основним типовима климе на Земљи;  

- разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

- се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива; 

- развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање;  

 

Литература у настави: 

ГЕОГРАФИЈА „НОВИ 

ЛОГОС“ 

Географија 5,уџбеник за пети разред 

основне школе ;ћирилица 

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 

Од 27.4.2018. 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ                                        

Вертикална: Свет око нас, Природа и друштво; 

Садржаји: Васиона и Земља, Географска карта, Унутрашња грађа и рељеф Земље, Ваздушни омотач Земље (атмосфера); 

Хоризонтална: Српски језик, Ликовна култура, Математика, Историја, Биологија, Техничко образовање, Физичко образовање, Информатика и 

рачунарство; 

Садржаји: за српски језик – сви; за ликовну културу – сви, цртежи, скице, бојење карата; за математику – размер карте, растојања у васиони, 

облик и величина Земље; за Историју – календар, веровања о облику, величини Земље и њеним кретањима; за биологију – биосфера, седиментне 

стене, фосили, минерали; за техничко образовање – израда модела и макета, фотографије; за физичко образовање – излети, рад на терену; за за 

информатику и рачунарство – видеобим, употреба Интернета у настави; 

Дијагонална: Физика,  Хемија и остали предмети у старијим разредима; 

Садржаји: за физику – закони кретања тела у васиони и последица тих кретања, померање континената, унутрашња грађа планете, процеси 

стварања планина и котлина, закони деловања спољашњих сила, закони који владају у атмосфери; за хемију – хемијски процеси у унутрашњој 

структури планете и на њеној површини, настанак различитих руда метала и неметала, хемијски процеси у атмосфери и на копну. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: 
САДРЖАЈИ 
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ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

– повеже постојећа знања о природи и друштву с географијом 

као науком; 

– повеже географска знања о свету са историјским развојем 

људског друштва и научнотехничким прогресом; 

– на примерима покаже значај учења географије за 

свакодневни живот човека; 

– разликује одговорно од неодговорног понашања према 

природним ресурсима и опстанку живота на планети Земљи; 

– ширење географских хоризоната и 

велика географска открића; 

– одговорност човека према планети 

Земљи; 

ВАСИОНА 

– разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља; 

– објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај 

Земље у њему; 

– разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике; 

– одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује 

Месечеве мене; 

– васиона, галаксија, Млечни пут, 

звезде, сазвежђа; 

 

– Сунчев систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве мене, 

астероиди, комете, метеори; 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И 

СТРУКТУРА ЊЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

– помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о 

њеном облику; 

– помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и 

наведе називе континената и океана; 

– на примерима објасни деловање Земљине теже на 

географски омотач;  

– облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи; 

– сила Земљине теже, глобус, екватор, 

полови; 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

– разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 

– повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 

– повеже нагнутост Земљине осе с различитом осветљеношћу 

површине Земље; 

– повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на 

северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева; 

– ротација Земље и последице 

ротације: смена обданице и ноћи, 

привидно кретање Сунца, локално 

време; 

– револуција Земље и последице 

револуције: неједнака дужина 

обданице и ноћи током године, смена 

годишњих доба, календар, топлотни 

појасеви; 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  

 

 

УНУТРАШЊА ГРАЂА 

И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

– разликује деловање унутрашњих сила (сила Земљине теже, 

унутрашња топлота Земље); 

– разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 

– наведе спољашње силе Земље (ветар, вода); 

– помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања 

литосферних плоча (вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 

– разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне зоне у 

свету и у Србији; 

– наведе поступке које ће предузети за време земљотреса; 

– опише процес вулканске ерупције и њене последице; 

– помоћу фотографија или узорака стена разликује основне 

врсте стена, описује њихов настанак и наводи примере за 

њихово коришћење; 

– помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава настанак 

планина и низија и разликује надморску и релативну висину; 

– разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

– наведе примере деловања човека на промене у рељефу 

(бране, насипи, копови); 

– постанак и унутрашња грађа Земље, 

литосферне плоче: кретање плоча, 

промена положаја континената; 

 

– вулканизам и земљотреси: елементи, 

настанак, зоне у свету и Србији, 

последице и поступање у случају 

земљотреса; 

 

– стене: магматске, седиментне, 

метаморфне; 

 

– постанак рељефа процесима 

набирања и раседања, планине, низије, 

надморска и релативна висина; 

 

– обликовање рељефа дејством воде 

(радом река, таласа, леда, растварање 

стена) и ветра; 

 

– човек и рељеф (позитивни и 

негативни утицаји); 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ 

ЗЕМЉЕ 

– опише структуру атмосфере; 

– наведе временске промене које се дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха итд.); 

– разликује појам времена од појма климе; 

– наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове 

климе; 

– графички представи и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

– атмосфера (састав, структура и 

значај); 

 

– време и клима: климатски елементи 

и појаве (температура, притисак, 

влажност ваздуха, падавине, 

облачност, ветар); 
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– користи дневне 

метеоролошке извештаје из медија и планира своје 

активности у складу с њима; 

– наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и 

предвиђа последице таквог понашања; 

– наводи примере утицаја атмосферских непогода на човека 

(екстремне температуре и падавине, град, гром, олуја); 

– климатски чиниоци, основни типови 

климе (атмосферске непогоде, утицај 

човека на климу); 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  

 

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

– уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, 

заливе и мореузе; 

– наведе и опише својства морске воде; 

– помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног 

слива; 

– наведе и опише елементе реке (извор, ушће, различити 

падови на речном току); 

– разликује типове језерских басена према начину постанка; 

– наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни 

последице њиховог дејства; 

– наведе поступке које ће предузети за време поплаве и после 

ње; 

– наведе примере утицаја човека на загађивање вода и 

предвиђа последице таквог понашања; 

– Светско море и његова хоризонтална 

подела, својства морске воде (сланост, 

температура, боја, провидност, 

кретање морске воде (таласи, цунами, 

плима и осека, морске струје); 

 

– воде на копну: подземне воде и 

извори, реке, језера и ледници; 

 

– човек и вода – појаве и бујице, 

заштита воде од загађења; 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  

 

БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ 

СВЕТ НА ЗЕМЉИ 

– помоћу карте повеже климатске услове с 

распрострањеношћу живог света на Земљи; 

– помоћу карте наведе природне зоне и карактеристичан живи 

свет у њима; 

– опише утицај човека на изумирање одређених биљних и 

животињских врста; 

– наведе примере за заштиту живог света на Земљи. 

– распростирање биљног и 

животињског света на Земљи; 

 

– угроженост и заштита живог света. 
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Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 2          1 2 2 

2. ВАСИОНА 2 3         3 2 5 

3. ОБЛИК ЗЕМЉЕ И 

СТРУКТУРА ЊЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 2         1 1 2 

3.1. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
\ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

  3        2 1 3 

3.2. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  
УНУТРАШЊА ГРАЂА И 

РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

  1 4 3 1     6 3 9 

3.3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

     1 4 1   4 2 6 

3.4. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

       3 2  3 2 5 

3.5. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА  

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ 

СВЕТ НА ЗЕМЉИ 

        2 2 2 1 4 

Укупно 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 22 14 36 

 

Редни 

број 

теме 

 

 

Назив теме 

 

Образовни стандарди 

 

 

Образовни исходи 

 

I 

 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

1.1.3.  1.2.3.  2.1.3. - Повеже постојећа знања о природи и друштву са географијом као 

науком; 

- Разликује одговорно од неодговорног понашања људи према 

планети Земљи; 

 

II 

 

ВАСИОНА 

 

1.2.1.  2.2.1.   - Разликује основне појмове о васиони и Сунчевом систему; 

- Наводи небеска тела, одређује положај Месеца и именује његове 

мене; 
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III 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

1.1.2.  1.1.3.  1.2.2. 

1.2.3.  1.4.2.  2.1.3. 

2.2.1.  2.2.2.  3.1.1. 

3.2.1.  3.2.2.  3.4.3. 

   

- Описује облик Земље, на карти именује континенте и океане, 

објашњава кретања Земље и последице тих кретања; 

- именује Земљине сфере и зна њихове основне одлике и утицај 

човека на њих; 

 

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Наставник организује час, презентује наставне садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, 

демонстрира, користи ИКТ – презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује 

садржаје са свакодневним животом, 

вреднује рад ученика; ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, 

учестују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад других ученика и сопствени рад. 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ( по 

областима ) 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 
-увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем 

географије 

-упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање 

јасних упутстава за рад 
-помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи и друштву 

са географијом као науком 

 

ВАСИОНА 

-давање ученицима најосновнијих математичко-географских и 
астрономских знања о васиони,Сунчевом систему,облику и величини 

Земље и њеном положају у васиони 

-информисање ученика о основним карактеристикама осталих 
небеских тела 

-илустративни прикази планета и осталих небеских тела 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-код проучавања облика и величине Земље и распореда континената 

и океана користити 

илустративно-демонстративне методе и методе експеримента уз 
употребу модела Земље-глобуса и географске карте(треба радити 

на даљем унапређивању сналажења ученика на карти) 

-за разумевање Земљине ротације и револуције и последице 
ових кретања користити очигледна наставна 

средства(глобус,батеријску лампу,телуријум,видео 

записе,анимације...),илустративно- демонстративне методе и 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

методе експеримента 

-илустративно-демонстративни приказ земљотреса и вулканских 

ерупција 

-визуелно откривање сличности и разлика између типова стена 

-израда модела облика рељефа 
-акценат ставити на достизање исхода који се односе на 
функционално знање ученика (понашање у случају 
земљотреса,екстремних температура,атмосферских 
непогода,бујица и поплава) 

-треба навести и примере позитивног и негативног деловања човека 

на природу 

-указивати на превенцију и на заштиту природе 
-развијати код ученика одговорност о очувању биљних и 

животињских врста и рационалном коришћењу природних 

ресурса,као услову опстанка на Земљи 

-користити планиране излете да се ученици упознају са објектима 
геонаслеђа и да развију правилне ставове о његовом значају и 

очувању 

-помоћи ученицима да правилно географски посматрају и уочавају 

природне објекте,појаве и процесе у локалној средини чиме ће се 
подстаћи радозналост деце и самостално истраживање 

-помоћи ученицима да користе статистички материјал који је 

систематизован у табелама,као и да уколико је то могуће помоћи 

им да рукују различитим мерним инструментима 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. 

Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати његов 

даљи ток напредовања. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

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

Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности. 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и 
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стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног рада, 

рад на пројектима и сл. 

Критеријуми бројчаног оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању 

и васпитању. 

На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава је усмерена на развијање межупредметних 

компетенција, општих предметних и специфичних предметних компетенција / прецизиране у годишњим плановима рада /, на 

исходе и стандарде постигнућа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета БИОЛОГИЈА 

Предметни наставник Александра Радиновић 

Циљ  Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије 

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

одрживим развојем. 
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Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

 
 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја; 

разумеју поступност у развоју живог света; 

схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава; 

стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 

развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића; 

схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије; 

развију осећање одговорности према стању животне средине; 

схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању; 

упознају грађу и функционисање човечијег организма; 

стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи; 

схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу 

људима; 

користе методе посматрања, мерења и експеримента; 

приликом избора будућег зани 

мања имају јасну представу о занимањима везаним за биологију, што ће им омогућити квалитетно професионално усмеравање. 

 

 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

-схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја; буду оспособљени за руковање једноставним 

лабораторијским прибором, лупом или микроскопом, као и да умеју да израде једноставне привремене препарате; упознају основну јединицу 

грађе живих бића; упознају разноврсност живих бића; схвате појам ботанике као научне области биологије; упознају и знају да објасне основну 

спољашњу грађу вегетативних биљних органа; знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; схвате процесе и начине опрашивања и 
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оплођења; упознају царство биљака и најзначајније групе; упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака делатностима 

човека у природи; развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама (ботаничка башта, природњачки музеј, 

библиотеке); упознају царство гљива и њихове основне карактеристике. 

 

Литература у настави: 

 

БИОЛОГИЈА 

 

„НОВИ 

ЛОГОС“ 

Биологија 5,уџбеник  за 

пети разред основне 

школе ;ћирилица 

Гордана Субаков Симић,Марина 

Дрндарски 

650-02-00102/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

истражује особине живих бића према 

упутствима наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића; 

идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране и распрострањење; 

једноставним цртежом прикаже биолошке 

објекте које посматра и истражује и означи 

кључне детаље; 

прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно и 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

Жива бића, нежива природа и  биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, покретљивост, размножавање, раст и 

развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и 

особине важне за класификацију. Формирање скупова карактера 

који се уклапају једни у друге (груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци 

потребних за обављање свих животних процеса.  

Дисање као размена гасова у различитим срединама.  

Излучивање. 

Надражљивост.  

Покретљивост – кретање.  

Размножавање: бесполно и полно.  

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази 

током развића; пубертет и полна зрелост.  
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графички их представља и изводи 

једноставне закључке; 

разликује наследне особине и особине које 

су резултат деловања средине, на моделима 

из свакодневног живота; 

поставља једноставне претпоставке, 

огледом испитује утицај срединских 

фактора на ненаследне особине живих бића 

и критички сагледава резултате; 

користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата; 

доведе у везу промене у спољашњој 

средини (укључујући утицај човека) са 

губитком разноврсности живих бића на 

Земљи; 

направи разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим бићима 

у непосредном окружењу; 

предлаже акције бриге о биљкама и 

животињама у непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује са осталим 

учесницима и решава конфликте на 

ненасилан начин; 

илуструје примерима деловање људи на 

животну средину и процењује последице 

таквих дејстава; 

идентификује елементе здравог начина 

живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава 

ризична понашања. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

Живот у воденој и копненој средини – изглед, прилагођености на 

начин живота 

Живот у води – изглед, прилагођености на начин живота. 

Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота.  

Живот под земљом – изглед, прилагођености на начин живота. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља и 

потомака. Разлике полног и бесполног размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне врсте се међусобно 

разликују (варијабилност) – узроци варијабилности: наслеђивање 

и утицај средине на развиће сваке јединке. Варијабилност 

организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

Жива бића из непосредног окружења.  

Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну 

средину.. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 

Значај врста за човека  (самоникло јестиво, лековито, отровно 

биље; животиње као храна и могући преносиоци болести, 

отровне животиње). 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и псхоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне 

односе. 

 

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 



44 
 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

 

I 

УВОД У БИОЛОГИЈУ  

3 

          

2 

 

1 

 

3 

II ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

5 9 9 6       23 6 29 

 

III 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 
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V 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ        
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VI 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ          

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

9 

 Укупно 8 9 9 6 5 7 9 6 9 4 52 20 72 
 

 

 

Наставнатема р. 

бр. 

Наставна јединица Тип 

часа 

Ревидирани образовни стандарди за 

биологију 

I 

УВОД У 

БИОЛОГИЈУ 

1. Иницијалнитест; Биологијанаука о животу о БИ.1.6.1, БИ.2.6.1. БИ.3.6.2. 

2. Какосеистражујеприрода о БИ.1.6.1, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1, БИ.2.6.2, БИ.3.6.2. 

3. Увод у биологију у  

II 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

4. Жива и неживаприрода о БИ.1.1.1, БИ.1.6.1, БИ.2.6.1. 

5. Практичнаприменазнања о БИ.1.6.1, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3.  

6. Жива и неживаприрода; практичнаприменазнања у БИ.1.1.1, БИ.1.6.1, БИ.2.6.1. 

7. Ћелија о БИ.1.1.1, БИ.1.2.1.  

8. Вежба: посматрањећелијеподлупом в БИ.1.2.1, БИ.1.6.1, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3, БИ. 3.6.1, 

БИ.3.6.2. 

9. Одједноћелијскихдовишећелијскихорганизама о БИ.1.1.1, БИ.1.2.1, БИ.1.2.2. 

10. Вежба: посматрањебиљнихоргана (корен, стабло, 

лист, семе) 

в БИ.1.2.2, БИ.1.6.1, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3, БИ. 3.6.1. 

11. Исхрана о БИ.1.1.1. 

12. Ћелија, нивоиорганизацијеживогсвета, 

исхранакаоједнаодособинаживихбића 

у БИ.1.1.1, БИ.1.2.1, БИ.1.2.2. 

13. Дисање о БИ.1.1.1, БИ.1.2.2, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3.  
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14. Вежбе: направимоделплућа; 

коликодугоможешдазадржишдах; 

дисањекодбиљака 

в БИ.1.6.1, БИ.1.6.2, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3. 

15. Излучивање о БИ.1.1.1, БИ.2.2.3, БИ.1.5.1. 

16. Вежбе: какорадебубрези; излучивањекодбиљака в БИ.2.2.3, БИ.2.6.1. БИ.1.6.3.  

17. Покретљивост о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3. 

18. Вежбе: покретљивосткодбиљака и животиња в БИ.1.6.3, БИ.2.6.1. 

19. Дисање, излучивање, 

покретљивосткаоособинеживихбића 

у БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3, БИ.1.5.1. 

20. Надражљивост о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3. 

21. Вежбе: какобиљке, животиње и 

човекреагујунаразличитедражиизспољашњесредине 

в БИ.1.6.1, БИ.2.6.1. 

22. Размножавање о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3. 

23. Раст и развиће о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3, БИ.1.3.3. 

24. Вежба: гајењевоћнихмушица в БИ.1.6.1, БИ.2.6.1, БИ.3.6.2. 

25. Надражљивост, размножавање, раст и 

развићекаоособинеживихбића 

у БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3. 

26. Одржањеунутрашњеравнотеже о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3, БИ.2.2.3, БИ.2.2.4. 

27. Вежбе: мерењепулса и телеснетемпературе в БИ.1.6.1, БИ.1.6.2, БИ.2.6.1, БИ.3.6.2. 

28. Променљивосттокомвремена о БИ.1.1.1, БИ.1.2.3. 

29. Разноврсностживогсвета о БИ.1.1.3, БИ.1.2.3. 

30. Вежбе: разноврсностживогсвета у 

непосредномокружењу; груписањеживихбића у 

одређенекатегорије 

в БИ.1.1.3, БИ.2.1.3. 

31. Одржањеунутрашњеравнотеже, 

променљивосттокомвремена, 

разноврсностживогсвета 

у БИ.1.1.1, БИ.1.1.3, 

БИ.1.2.3, БИ.2.2.3. 

32. Порекло и разноврсностживота (полугодишњитест) с свигорепоменутистандардикојисеодносенатему 

III 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

33. Живот у воденој и копненојсредини о БИ.2.1.2. 

34. Вежбе: анемометар и кишомер; 

какосерасејавасемемаслачка; 

условиживотнесредине у окружењу 

в БИ.1.6.1, БИ.1.6.2, БИ.1.6.3, БИ.3.6.2. 

35. Прилагођеностиживихбића о БИ.2.1.2, БИ.2.3.3. 

36. Живот у води о БИ.2.1.2, БИ.3.1.1. 
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37. Разликеизмеђуводене и копненеживотнесредине, 

живот у води и прилагођености 

у БИ.2.1.2, БИ.2.3.3, БИ.3.1.1. 

38. Животнакопну о БИ.2.1.2, БИ.3.1.1. 

39. Животподземљом о БИ.2.1.2, БИ.3.1.1. 

40. Јединствограђе и функцијекаоосноваживота с Свигорепоменутистандардикојисеодносенатему 

IV 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

41. Заштосеразликујемоодсвојихродитеља о БИ.1.3.1.  

42. Вежбе: променабојалистова и цветовакодбиљака в БИ.1.6.1, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3. 

43. Размножавање и разноликост о БИ.1.3.2. 

44. Вежба: размножавањебиљакапомоћулистова в БИ.1.6.1, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1, БИ.2.6.3. 

45. Заштосеразликујемоодсвојихродитеља. 

Размножавање и разноликост. 

у БИ.1.3.1, БИ.1.3.2. 

46. Разноликостјединки о БИ.1.3.1. 

47. Вежбе: утицајсветлостинарастбиљака; 

разноликостособинакодчовека 

в БИ.1.6.1, БИ.1.6.3, БИ.2.6.1. 

48. Заштојеважнаваријабилностјединки о БИ.1.3.1. 

49. Разноликостјединки и заштојеонаважна у БИ.1.3.1. 

50. Наслеђивање и еволуција с Свигорепоменутистандардикојисеодносенатему 

V 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

51. Живабићаизмогокружења о БИ.1.4.2. 

52. Вежбе: живабићаизмогокружења в БИ.1.1.3, БИ.2.1.3, БИ.1.4.2. 

53. Живабићаизмогокружења у БИ.1.1.3, БИ.2.1.3, БИ.1.4.2. 

54. Утицајљудинаживабића и животнусредину о БИ.1.4.4. 

55. Вежба: какозагађењеводеделујенаживисвет в БИ.2.4.4, БИ.1.6.1, БИ.2.6.1. 

56. Заштитаживихбића и животнесредине о БИ.1.4.3, БИ.1.4.4. 

57. Утицајљудинаживабића и животнусредину; 

Заштитаживихбића и животнесредине 

у БИ.1.4.3, БИ.1.4.4. 

58. Пројекаточувањаприроде у момкрају п БИ.1.4.2, БИ.1.4.3, БИ.1.4.4, БИ.3.4.2. 

59. Представљањепројеката п БИ.1.4.2, БИ.1.4.3, БИ.1.4.4, БИ.3.4.2. 

60. Дивљеживотињекаокућниљубимци – даилине д БИ.1.4.4, БИ.3.4.2. 

61. Значајбиљних и животињскихврстазачовека о БИ.1.4.2, БИ.1.4.3. 

62. Значајбиљних и животињскихврстазачовека у БИ.1.4.2, БИ.1.4.3, БИ.1.4.4, БИ.3.4.2. 

63. Живот у екосистему с Свигорепоменутистандардикојисеодносенатему 

VI 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

64. Значајводе и здравеисхране о БИ.1.5.3. 

65. Вежбе: коликоимашећера и масти у храни и 

напицима 

в БИ.1.5.3. 
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66. Штетностдуванскогдима о БИ.3.5.5. 

67. Значајводе и здравеисхране; 

Штетностдуванскогдима 

у БИ.1.5.3, БИ.3.5.5. 

68. Физичкаактивност и здравље о БИ.1.5.3. 

69. Пубертет и промене о БИ.2.5.3, БИ.2.5.4.  

70. Физичкаактивност и здравље; Пубертет и промене у БИ.1.5.3, БИ.2.5.3, БИ.2.5.4. 

71. Човек и здравље с Свигорепоменутистандардикојисеодносенатему 

72. Годишњитест у Сви горепоменути стандарди 

 

 
 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

 

Математика 

Физичко и здравствено васпитање 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Техника и технилогија 

Ликовна култура 

Српски језик 
 

НАЧИНИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на остваривање исхода. 

Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, до којих долази 

самостално уз 

подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са 

знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу логичких и методолошких операција. На тај 

начин се знање постепено проширује и продубљује, односно гради. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију. Представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа 

живота, наслеђивање и 
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еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у 

претходних пет, сходно планираним активностима.) Исходи омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са предметним и 

међупредметним компетенцијама и 

ревидираним стандардима. Они не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 

постигнућа. За израду исхода коришћена је Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене. 

 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи да ученик треба да 

учи: 

 смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије 

и других предмета; 

проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; 

развијањем плана решавања задатог проблема; 

 дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

 критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

 кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 

 

 
 

 

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Предметни наставник Александра Шућур 

Циљ  Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 

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

комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 

појмова. 
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Недељни фонд часова 4 часа 

Годишњи фонд часова 144 часа 

 

Задаци наставе математике су да ученике оспособи да: 

Усвоје основна знања о скуповима, да приказују скупове на разне начине и да изводе скуповне операције и да их примене на конкретне 

примере у текстуалним задацима 

Да схвате елементарне геометријске фигуре( права, дуж, полуправа, угао, круг,....) и да примењују знања о скуповним операцијама  

Да науче основна правила дељивости , да умеју да одреде НЗС и НЗД и на конкретним животним примерима да примене та знања 

Да схвате појам угла , мерење углова као и претварање мерних јединица, комплементне и суплементне углове, да умеју и рачунски и графички 

да одреде непознати угао  

Да схвате појам разломка , да га записују на разне начине и врше превођење из једног записа у други  

Да упоређују разломке уз бројевну полуправу, да изводе све 4 рачунске операције са њима, да решавају једначине и неједначине, као и да то 

знање примене на проблеме из живота 

Да упознају појам осне симетрије, њена својства, конструишу симетралу дужи и угла и нормале на дату тачку 

 

Оперативни задаци 

 Ученике треба оспособити да: 

 - умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; - изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће 

ознаке; - схватају смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”; 

 - схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.); - упознају углове уз трансверзалу паралелних 

правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој; 
 

упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; - умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички 

делилац; 

 - схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други; 

 - умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој; - стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских 

операција с разломцима (у оба записа); 

 - могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе; 

 - умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима; 

 - увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком; - упознају осну симетрију и њена својства, као 

и да умеју да конструишу симетрале дужи, симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку. 
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КОРЕЛАЦИЈА: 

Скупови Географија,српски језик, Ликовна култура, 

Геометријски објекти Ликовна култура, Проблеми из праксе,Примери осносиметричних слика у окружењу 
Дељивост бројеваПроблеми из праксе, Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, математика низа одељења,рацунске операције 

Угао Ликовна култура, Проблеми из праксе,Примери осносиметричних слика у окружењу 

Разломци Проблеми из праксе, Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, , математика низа одељења,рацунске операције 

 Осна симетријаГеографија,српски језик,Историја,Ликовна култура, 
Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

„КLЕТТ“ 

Математика ,збирка задатака за пети разред 

основне школе ;ћирилица 

Бранислав 

Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад вуловић, 

Сања Милојевић 

650-02-00170/2018-07 

од 27.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 

подацима и садржајима; 

По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 израчуна вредност једноставнијегбројевног израза и решиједноставну 

линеарну једначину или неједначину (у скупу природнихбројева); 

 реши једноставан проблем изсвакодневног живота користећибројевни 

израз, линеарну једначинуили неједначину (у скупу природнихбројева);  

 примени правила дељивости са 2, 3,4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 
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 дигиталну компетенцију.  разликује просте и сложене бројевеи растави број на просте чиниоце; 

 одреди и примени НЗС и НЗД: 

 изводи скуповне операције уније,пресека, разлике и 
правилноупотребљава одговарајуће скуповнеознаке, 

 правилно користи речи и, или, не,сваки у математичко-логичкомсмислу. 

 

2. 
 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 анализира односе датихгеометријских објеката и запише 

ихматематичким писмом; 

 опише основне појмове у везиса кругом (центар, полупречник,тангента, 
тетива) и одреди положајтачке и праве у односу на круг; 

 нацрта праву паралелну датој правојкористећи геометријски прибор; 

 упореди, сабира и одузима дужи,конструктивно и рачунски; 

 преслика дати геометријскиобјекат централном симетријом 

итранслацијом; 

 правилно користи геометријскиприбор. 

 

3. 
 

УГАО Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 идентификује врсте и опишесвојства углова (суседни, 

упоредни,унакрсни, углови на трансверзали,углови са паралелним 
крацима) ипримени њихове узајамне односе; 

 нацрта праву нормалну на дату правукористећи геометријски прибор; 

 измери дати угао и нацрта угао задатемере; 

 упореди, сабере и одузме углове рачунскии конструктивно; 

 реши једноставан задатак применом основних својстава 

паралелограма(једнакост наспрамних страница инаспрамних углова). 

 

 

4. 

 

РАЗЛОМЦИ Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 

подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 прочита, запише, упореди и представина бројевној полуправој разломке у 

обазаписа и преводи их из једног записа удруги запис; 

 одреди месну вредност цифре у записудецималног броја; 

 заокружи број и процени грешкузаокруживања; 

 израчуна вредност једноставнијегбројевног израза и реши 

једноставнулинеарну једначину и неједначину; 

 реши једноставан проблем изсвакодневног живота користећибројевни 

израз, линеарну једначину илинеједначину; 

 одреди проценат дате величине; 

 примени размеру у једноставним реалнимситуацијама; 

 примени аритметичку средину датихбројева; 
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 сакупи податке и прикаже их табеломи кружним дијаграмом и, по 
потреби,користи калкулатор или расположивисофтвер. 

 

5. 
 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

Ученик развија: 

 компетенције за 

целоживотно учење; 

 комуникацију; 

 компетенцију за рад са 
подацима и садржајима; 

 дигиталну компетенцију. 

По завршетку разреда ученик ћебити у стању да: 

 идентификује оснoсиметричну фигуру иодреди њену осу симетрије; 

 симетрично преслика тачку, дужи једноставнију фигуру 

користећигеометријски прибор; 

 конструише симетралу дужи и симетралуугла и примењује њихова 
својства; 

 конструише праву која је нормална на датуправу или је паралелна датој 

правој. 

Кључни појмови садржаја: операције са природним бројевима, скуповне операције, НЗС и НЗД, врсте углова и операције са угловима, 

операције са разломцима, проценат, симетрије и транслација. 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 

И ДЕЉИВОСТ 
16 5 10 3       14 20 34 

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

 13 7        10 10 20 

3. УГАО 
 

    4 13     7 10 17 

4. РАЗЛОМЦИ    9 7 3 13 4 17 8 23 38 61 

5. ОСНА СИМЕТРИЈА 
 
 

      3 9   5 7 12 

 Укупно 16 18 17 12 11 16 16 13 17 8 59 85 144 

 

Стандардни постигнућа ученика 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте 
бројева (природне, целе, рационалне). 

  

МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у 

разломак и обратно. 
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МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог 

записа, помажући се сликом кад је то потребно. 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве 

записане у различитим облицима. 

 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог записа, помажући 

се сликом када је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања разломака само са истим 
имениоцем); рачуна на пример 1/5 од n, где је n 

дати природан број. 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност броја; израчуна 

вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа.  

МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег 
бројевног израза. 

МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним 

бројем и зна када је један број дељив другим 
бројем. 

МА.2.1.3. примени основна правила 

дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама. 

МА.3.1.2. оперише са појмом 

дељивости у проблемским ситуацијама. 

МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне 

изразе са њима помажући се визуелним 

представама. 

МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама. 

МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне 

изразе у реалним ситуацијама. 

 

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик врши формалне операције које су 

редуциране и зависе од интерпретације и уме да: 

Ученик је рачунске операције довео до 

солидног степена увежбаности и уме да: 

Ученик је постигао висок степен 
увежбаности извођења операција уз 

истицање својстава која се примењују 

и уме да: 

МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се 
непозната појављује само у једном члану. 

МА.2.2.1. решилинеарне једначине и системе 
линеарних једначина са две непознате. 

МА.3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 

линеарних једначина са две непознате. 

МА.1.2.2. израчуна степен датог броја и зна 
основне операције са степенима. 

МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је 
квадратни корен. 

МА.3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена. 

МА.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе. МА.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да 

помножи два бинома и да квадрира бином. 

МА.3.2.3. зна и примењује формуле за 

разлику квадрата и квадратног бинома; 
увежбано трансформише алгебарске 

изразе и своди их на најједноставнији 

облик. 

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате 

таблицом или формулом. 

МА.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, 

зна функцију y = ax и графички интерпретира 

њена својства; везује за та својства појам 

МА.3.2.4. разликује директно и 

обрнуто пропорционалне величине и то 

изражава одговарајућим записом; зна 
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директне пропорционалности и одређује 

непознати члан пропорције. 

линеарну функцију и графички 

интерпретира њена својства. 

 МА.2.2.5. користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима. 

МА.3.2.5. користи једначине, 

неједначине и системе једначина 
решавајући и сложеније текстуалне 

задатке. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, 

права, раван и угао (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор); разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве. 

МА.2.3.1. одреди суплементне и 

комплементне углове, упoредне и 
унакрсне углове; рачуна са њима ако су 

изражени у целим степенима. 

МА.3.3.1. рачуна са угловима, укључујући и 

претварање угаоних мера; закључује 
користећи особине паралелних и 

нормалних правих и укључујући углове на 

трансверзали. 

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, 

квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор); разликује основне врсте 

троуглова, зна основне елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину троугла, квадрата и 
правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да 

израчуна непознату страницу правоуглог троугла 
примењујући Питагорину теорему. 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница 

у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу; решава задатке користећи 
Питагорину теорему. 

МА.3.3.2. користи основна својства 

троугла, четвороугла, паралелограма и 

трапеза; рачуна њихове обиме и површине 
на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; 

уме да их конструише. 

МА.1.3.3. влада појмовима: круг и кружна линија 

(издваја њихове основне елементе, уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор); уме да израчуна обим и 

површину круга датог полупречника. 

МА.2.3.3. користи формуле за обим и 

површину круга и кружног прстена. 

МА.3.3.3. одреди централни и 

периферијски угао, рачуна површину 

исечка, као и дужину лука. 

МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар 

(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину). 

МА.2.3.4. влада појмовима: призма и 

пирамида; рачуна њихову површину и 
запремину када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку. 

МА.3.3.4. израчуна површину и запремину 

призме и пирамиде, укључујући случајеве 
када неопходни елементи нису непосредно 

дати. 
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МА.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта 

(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, 

зна њихове основне елементе). 

МА.2.3.5. израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте када су 

неопходни елементи непосредно дати у 
задатку. 

МА.3.3.5. израчуна површину и запремину 

ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно 
дати. 

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 

фигура (кретањем до поклапања). 

МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и 

одреди осу симетрије; користи 

подударност и везује је са 
карактеристичним својствима фигура 

(нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма). 

МА.3.3.6. примени подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката. 

 

МЕРЕЊЕ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине, запремине, масе, 
времена и углова. 

  

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе 

и времена у мање. 

MA.2.4.1. пореди величине које су 

изражене различитим мерним јединицама 
за дужину и масу. 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима. 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца. MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у 

другу валуту правилно постављајући 

одговарајућу пропорцију. 

 

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу 

мерну јединицу; заокружује величине исказане 

датом мером. 

MA.2.4.3. дату величину искаже 

приближном вредношћу. 

MA.3.4.2. процени и заокружи дате податке и 

рачуна са таквим приближним вредностима; 

изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 

1 cm, 1 g). 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Природни бројеви и дељивост – Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса и у оквиру ње треба проширити и 

продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити својства скупова N и N0 (претходник и следбеник) и подсетити се придруживања 

бројева тачкама бројевне полуправе. 

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, наставити са изграђивањем појмова бројевни 

израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина 
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задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема.   

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом правилу бројева – бројевима, 

бројева – дужима, бројева – површинама и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата 

неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба користити и примере са геометријским облицима, у којима се појављује зависност међу 

величинама.  

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без остатка није увек могуће. Увести  дељење 

са остатком, једнакост а=bq+r, 0≤r<b и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, разлике и производа. 

Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами откривају законитости и активно се укључују 

у процес истраживања и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до правила. Такође, ученици 

треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, нагласак треба да буде на примени, 

а не на формалном начину излагања.  

На конкретним примерима подскупова N0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма празног скупа и бесконачног 

скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са 

одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно 

аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и уносити прецизност у изражавању. На 

подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скуповне операције над два 

скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици 

треба да решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља добар 

увод за увођење појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.  

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања природних бројева на просте 

чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу 

између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемским задацима.  
 
 

Основни појмови геометрије – Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања геометрије, са нивоа 

визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне дедукције). 

Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских објеката на природном и формалном језику, анализирање односа међу 

објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење 

везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно 

цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам полуправе и начине њиховог обележавања. 

Неформално истаћи очигледне истине које се односе на наведене појмове и односе.  

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку ван ње постоји јединствена права која 

пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним лењиром)  праве 

паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без увођења тих појмова), 
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као и области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и паралелограме и 

начине њиховог означавања.  

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. Изражавати дужине вишеименованим 

бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање  да се 

једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака).  

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две кружнице, односно два круга разматрати 

на конкретним примерима и задацима. 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и операције над њима. 

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити изломљене линије (отворене и 

затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије.  

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике. Истаћи основне особине централне 

симетрије и повезати их са особинама паралелограма.  

Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом („паралелним преношењем“) пресликавати тачке, 

дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи основне 

особине транслације и повезати их са особинама паралелограма. 
 

Угао – Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Истаћи разлику између конвексне и неконвексне области. 

Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и 

означавање углова малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати придруживање 

кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких 

полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно 

упоређивање, сабирање и одузимање углова  

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова са једнакошћу њихових мера. Увести 

делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и одузимања мера углова.  

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да цртају нормалу на праву из дате тачке 

употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу у 

задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису међусобно нормалне 

подразумевати одговарајући оштар угао.  

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на паралелним правама, добијене углове 

поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте међусобно једнаки.  

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова паралелограма. Објаснити шта се 

подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима.  
 

Разломци – Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку увести појмове правог односно неправог 

разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком.  
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Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне полуправе. Примери за то треба да буду 

разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно приказивање 

датих разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака. 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења када се и дељеник и делилац помноже, 

односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења највећег 

заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је претходни поступак 

ефикаснији. 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба илустровати помоћу кружних исечака 

или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла).  

Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем дужине, масе и запремине 

течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у децимални запис започети са разломцима који се могу свести 

на децималне разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног записа.  

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку не треба инсистирати на најмањем 

заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре дељења 

разломака упознати ученике са појмом реципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу једноставних примера 

дељења разломка природним бројем и на крају уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном вредношћу. 

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем истих операција са природним бројевима. Код 

дељења увести прво дељење децималног броја природним, а након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење децималних 

бројева своди на претходни случај.  

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу природних бројева, важе и у скупу разломака. Код 

израза се треба задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и примена њихових 

особина. Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и користити аналогију са решавањем 

једначина и неједначина у скупу природних бројева. Треба имати у виду да су исходи који се односе на изразе, једначине и неједначине развојног 

типа, односно исходи који се развијају и током наредних разреда. 

Веома важан део ове теме су проблемски – текстуални задаци у којима се користе разломци и децимални запис разломака, помоћу којих се 

подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим 

се, поред увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске писмености, а има и своју васпитну улогу. 

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, аритметичку средину и размеру повежу 

са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела  новца у одређеној размери, израчунавање просечне оцене, висине или 

примена аритметичке средине у спорту).  

Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на дијаграмима (најпре квадрата подељеног на стотине, 

а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као што су израчунавања 

снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта, и за било коју другу вредност. Кроз 

ове примере уједно се може увежбавати и превођење разломка у децимални и процентни запис,  кроз примере који изискују овакву врсту записа 

броја.  
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Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и 

сл.). 

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено коришћење у пракси: при цртању и читању разних 

планова и графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и смањивању слика. Обраду 

овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима математике и других предмета.  

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика изискивали различите врсте истраживања. 

Резултате истраживања ученици треба да представљају графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака у различитим записима. 

За исход који се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не постоји одговарајући садржај, јер је 

предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током реализације целе теме. 
 

Осна симетрија – Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се ученицима дају на непосредно посматрање и 

експериментисање и питања која ученицима постављамо како би дошли до њихових основних представа о најважнијим карактеристикама осне 

симетрије.  

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне са линијама мреже, са циљем да ученици 

самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом пресликавати тачку, 

дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера указује да постоје фигуре које имају једну или 

више оса симетрија и фигуре које немају ту особину.  

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из тачке на праву и примене 

њихове особине у проблемским задацима. 
 
 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и 

степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 
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Назив предмета Информатика и рачунарство 

Предметни наставник Зоран Стојановић 

Циљ   

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 
програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 36 часова 
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Литература у настави: 

ИНФОРМАТИКА 

И 

РАЧУНАРСТВО 

 

„BIGZ 

školstvo“ 

Информатика и рачунарство 5,уџбеник за 

пети разред основне школе,ћирилица 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

650-02-00172/2017-07 

од 30.1.2018. 

 

Р.БР. 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

ИКТ По завршеној теми/области ученик ће бити у стањуда: 

− наведе примену информатике и рачунарства усавременом животу 

− правилно користи ИКТ уређаје 

− именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

− прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

− прилагоди радно окружење кроз основнаподешавања 

− креира дигитални слику и примени основнеакције едитовања и форматирања (самостално исараднички) 

− креира текстуални документ и примени основнеакције едитовања и форматирања (самостално 

исараднички) 

− примени алате за снимање и репродукцију аудио ивидео записа 

− креира мултимедијалну презентацију и примениосновне акцијеедитовања и форматирања(самостално и 

сараднички) 

− сачува и организује податке 

− разликује основне типове датотека 

 

2. 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стањуда: 

− реагује исправно када дође у потенцијалнонебезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

− доводи у везу значај правилног одлагања дигиталноготпада и заштиту животне средине 

− разликује безбедно од небезбедног, пожељно однепожељног понашања на Интернету 

− реагује исправно када дођу у контакт санепримереним садржајем или са непознатимособама путем 

Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује,проналази информације у дигиталном окружењу 

ипреузима их на свој уређај 

− информацијама на интернету приступи критички 

− спроводи поступке за заштиту личних података иприватности на Интернету 

− објасни појам ауторских права и разликује основнелиценце за дељење садржаја 
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− препознаје ризик зависности од технологије идоводи га у везу са својим здрављем 

− рационално управља временом које проводи у радуса технологијом и на Интернету 

 

3. 

 

РАЧУНАРСТВО По завршеној теми/области ученик ће бити у стањуда: 

− наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

− креира једноставан рачунарски програм увизуелном окружењу 

− сврсисходно примењује програмске структуреи блокове наредби 

− користи математичке операторе заизрачунавања 

− објасни сценарио и алгоритам пројекта 

− анализира и дискутује програм 

− проналази и отклања грешке у програму 

4. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

Ученик ће бити устању да: 

− сарађује са осталим члановима групеу одабиру теме, прикупљању и обрадиматеријала у вези са темом, 

формулацији ипредстављању резултата и закључака 

− одабира и примењује технике и алате у складуса фазама реализације пројекта 

− наведе кораке и опише поступак решавањапројектног задатка 

− вреднује своју улогу у групи при израдипројектног задатка и активности за које је биозадужен 

− поставља резултат свог рада на Интернет, ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

 

 

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

 

I 

ИКТ 4 4 3        8 3 
11 

     II ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ   1 3 2      5 1 6 

 

III 

РАЧУНАРСТВО      3 4 4 2  10 3 
13 

 

IV 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА     1 2   2 1 0 6 
6 

 Укупно 4 4 3 3 3 5 4 4 4 1 23 13 36 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета Техника и технологија 

Предметни наставник Слађана Мрђанов-Димић 

Циљ  Циљ наставе и учења Tехнике 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. 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 
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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. 

Литература у настави: 

 

ТЕХНИКА 

 И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 

ЈП „ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Техника и технологија 5, 

Уџбеник за пети разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник, материјал за 

конструкторско моделовање); ћирилица 

Слободан Попов 

Мирослав Парошкај 

650-02-00047/2018-07 

Од 27.04.2018. 

 

 

 

 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности  
Начини и облици извођења програма Исходи Корелација 

Ученика Наставника 
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- пажљиво 

прати 

излагање 
наставника и 

осталих 

ученика 

- користи 
различите 

изворе знања 

- проналази 
нове 

информације 

- уочава 
- разликује 

- упоређује 

- класификује 

- износи своје 
мишљење 

- уређује и 

презентује 
- закључује 

- процењује 

сопствени 
рад и 

напредак 

 
- организатор и 

реализатор наставе 

- презентује 
- усмерава ученика 

- подстиче на 

размишљање 

- развија код 
ученика 

аналитичко, 

синтетичко, 
индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 
- прати 

напредовање 

ученика 

- наводиученике на 
одговарајуће 

закључке  

- Упознаје их са 
техничким 

напретком од 

праисторије до 
данашњег доба  

 
- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Различитим методама, подстичући истраживачки начин 

рада,  постојеће знање ученика о техици и технологији  
проширити користећи различите изворе знања.Развој 

технике повезивати са историјским епохама и 

догађајима.  

-Упознавање подручја човековог рада и производње, 
занимања и послова у области технике и технологије 

треба реализовати уз активну улогу ученика и примену 

одговарајућих медија. Омогућити ученицима да 
идентификују одређена занимања којима се људи баве и 

послове који се обављају у оквиру тих занимања као и 

техничка средства која се при томе користе.  
- Уз активну улогу ученика и примену мултимедија 

указивати на правилну употребу и евентуалне последице 

у случају непридржавања упутстава за коришћење и 

неисправности техничких апарата у домаћинству.                                                                                              

 

 По завршетку ове теме 
ученик треба да: 

 знаа да опише улогу 

технике, технологије и 

иновација у развоју 
заједнице и њихово 

повезивање 

 разликује основна 

подручја човековог рада, 
производње и пословања у 

техничко-технолошком 

подручју 

  наводи занимања у 

области технике и 
технологије 

 процењује сопствена 

интересовања у области 

технике и технологије 

 организује радно 
окружење у кабинету 

 правилно и безбедно 

користи техничке апарате и 

ИКТ уређаје у животном и 

радном окружењу 

 

 историја 

 информати
ка и 

рачунарство 

 биологија 

 географија 
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-пажљиво 

прати излагање 
наставника или 

осталих 

ученика 
-проналази  

информације 

-уочава 

-именује 
-упоређује 

 

- организатор и 

реализатор наставе 
-наводи на 

размишљање и 

извођење закључака 
-подстиче на 

размену искустава 

и усмерава 

дискусију 
-утиче на развој 

свести ученика о 

 

-Фронтални,индивидуални и групни 

-Ученици треба да се на интересантан и очигледан начин 
упознају са правилима и прописима кретања пешака и 

бицикла у јавном саобраћају, начине рагулисања 

саобраћаја и безбедна кретање од школе до куће.  
Тежиште ове теме је на: 

 безбедном понашању и преузимању личне 

одговорности ученика за понашање у саобраћају 

и  

 употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и 

других дечијих возила, као и коришћење 

 

По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 процени како би 
изгледао живот људи без 

саобраћаја 

 класификује врсте 

саобраћаја и саобраћајних 
средстава према намени 

 наводи професије у 

подручју рада саобраћај 

 

 историја 

 информати

ка и 

рачунарство 

 биологија 

 географија 

 ликовна 
култура 
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-класивикује и 
уређује  

- дискутује 

- износи 
сопствено 

мишљење и 

став 

-цртају   
-израђују 

моделе 

 

значају правилног 
понашања у 

саобраћају 

-презентује 
- прати постигнућа 

ученика  

 

сигурносних појасева у возилу је најважнији 
исход који треба постићи. 

- За реализацију ових наставних садржаја, а за практично 

увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе 
или саобраћајне макете које могу урадити ученици на 

редовним часовима или у раду слободних активностикао 

и коришћењем рачунарске симулације. 

 направи везу између 

савременог саобраћаја и 
коришћења информационих 

технологија 

 разликује безбедно од 

небезбедног понашања 
пешака, возача бицикла и 

дечијих возила 

 правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и 
дечијих возила у саобраћају  

 користи заштитну 

опрему за управљање 

бициклом и дечијим 

возилима  

 аргументује неопходност 
коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  

задњем седишту 
аутомобила и увек их 

користи као путник  

 повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

 одговорно се понаша као 
путник у возилу  

 показује поштовање 

према другим учесницима у 

саобраћају 
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- пажљиво 

прати излагање 
наставника или 

осталих 

ученика 

-уочава 

 

- организатор и 

реализатор наставе 
-презентује 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају и примени  

 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Увежбати изражавање идеје скицом и техничким 
цртежом .  Објаснити како се променом правила ( 

стандарда ) израђује технички цртеж. Упознати ученике, 

кроз практичну примену, са: врстама линија, форматима 

папира, размером,  правилима котирања...  

 

По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 самостално црта скицом и 
техничким цртежом 

једноставан предмет 

 

 српски 

језик 

 енгелски 

језик 
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-разликује 
-упоређује 

-црта 

-повезује 
изглед објекта у 

простору и 

равни 

-повезује ранија 
знања са новим 

сазнањима 

примењује 
научено 

-користи 

различите 
изворе знања 

-пажљиво и 

одговорно 

претражује и 
користи 

интернет  

-развија осећај 
прецизности и 

уредности 

 

техничког цртања, 
као начина 

комуникације у 

техници, 
 

- развија осећај 

ученика за простор,  

тачност, уредност, 
прецизност и 

одговорност 

- прати постигнућа 
ученика  

 

- Оспособити ученике и инсиситирати на правилном 
коришћењу прибора за техничко цртање и развоју 

вештине њиховог коришћња. Потребно је да сваки 

ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у 
одређеној размери користећи одговарајуће врсте линија 

као и елементе котирања. 

- Примена информационо-комуникационих технологија у 

техници првенствено се односе на правилно и безбедно 
коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, 

мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) 

а потом и на овладавање вештинама обраде дигиталне 
слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих 

компетенција које се односе на документовање и дизајн.  

- Вежбати у пару пренос података између рачунара и 
екстерних уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да 

сваки ученик самостално реализује процедуре током рада 

на рачунару.  

Реализовати једноставну вежбу уметања фотографије у 
одговарајући програм за обраду текста и уређивање 

документа. Где год је то могуће, треба користити 

Интернет претрагу и приступ online ресурсима. 
 

 правилно чита технички 

цртеж 

 користи програм за 
обраду текста за креирање 

документа са графичким 

елементима 
 

 преузима одговорност за 

рад 

  

 информати

ка и 
рачунарство 

 математика 

 ликовна 

култура 
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-пажљиво 
прати излагање 

наставника или 

осталих 
ученика 

-повезује ранија 

знања 
-уочава начине 

примене 

-разликује 

-упоређује 
-анализира 

-класификује 

 

- организатор и 
реализатор наставе 

-презентује 

-подстиче ученика 
на 

истраживање,увиђа

ње, закључивање, 
упоређивање 

-развија 

разумевањеза 

неопходност 
рационалног 

 

- Фронтални,индивидуални, групни 
 

- Надограђујући се на ранија знања ученика, упознати их 

са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем 
њиховог очувања. Тежиште ове теме је на енергији и 

материјалима.  

- Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за 
живот људи, технолошке процесе и производњу без 

улажења у детаље. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне облике њима 

већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.   
- Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са 

појмом и поделом материјала (природни, вештачки). 

 

По завршетку ове области  
ученик треба да: 

 повезује својства 

природних материјала са 

применом 

 објасни технологије 
прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, 

текстила и коже 

 сече, спаја и врши 
заштиту папира, текстила, 

коже и дрвета 

 

 историја 

 информати

ка и 
рачунарство 

 математика 

 биологија 

 географија 

 ликовна 

култура 



68 
 

-презентује 
-оцењује 

квалитет часа 

коришћењаматерија
ла и енергената 

-помаже у изради 

модела 
-подстиче на развој 

предузетничких 

способности 

(економичност и 
квалитет израде, 

начин 

представљања, 
изградњи и одбрани 

ставова...) 

- прати постигнућа 
ученика 

Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и 
механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на 

елементарном нивоу. Начин обраде материјала 

(принципи деловања алата за механичку обраду 
материјала, испитивање материјала). Припрема за 

обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну 

обраду материјала, извођење операција и заштита на 

раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, 
равнање, брушење). Избор материјала, операција и алата 

и редоследа њихове примене. Рециклажа материјала и 

заштита животне средине. Поступно увођење ученика у 
рад са алатом обезбеђује да обрада материјала постаје 

средство креативног изражавања, а не циљ у настави 

технике и технологије. 
-Упознавати ученике са професијама из овеобласти.  

- На крају ове области, ученици треба да направе план 

израде и самостално израде најмање три једноставна 

модела. 
 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска 

настава) и вежби. 

 правилно и безбедно 

користи алате и прибор за 
ручну механичку обраду 

(маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, 
стега) 

 направи план израде 

једноставног производа и 

план управљања отпадом 

 самостално израђује 
једноставан модел  
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- усваја и 

примењуje 

знања, - развија 

вештине, 
ставове, 

одговорност и 

самосталност 
 - проналази 

потребне 

информације 
-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-одабира 
- налази 

решење  

 
- упознаје ученике 

са правилима рада у 

групи, поделом 

посла и 
одговорностима, са 

динамиком и 

роковима за 
реализацију 

пројектних 

активности - 
организатор и 

реализатор наставе 

- пажљиви 

посматрач 
- помагач када је то 

потребно 

 
- Пројекте реализовати у паровима или малим групама. 

 

- У овом делу програма ученици реализују заједничке 

пројекте примењујући претходно стечена знања и 
вештине. 

Ученици се сами опредељују за одређену активност у 

оквиру групе. Пружа им се могућност да реализују своју 
идеју. Ученици самостално истражују информације за 

пројектни задатак користећи информационо-

комуникационе технологије, налазе решење, формирају 
идеју, израђују техничку документацију, планирају и 

реализују сопствени производ. Користити материјале и 

технологије које су ученици упознали у претходној 

области. Ученици самостално врше мерење и 
обележавање. Ученици раде у пару, чиме развијају 

способност сарадње и социјалних вештина. По 

 
По завршетку ове области  

ученик треба да: 

 самостално проналази 

информације потребне за 

израду предмета/модела 
користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

 одабира материјале и 

алате за израду 
предмета/модела 

 мери и обележава 

предмет/модел 

 ручно израђује 

једноставан 
предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, 

 

 информати
ка и 

рачунарство 

 математика 

 српски 

језик 

 енгелски 

језик 

 ликовна 
култура 
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Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода.  

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

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 

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

 

Глобални план  

 

- формира идеју 
- израђује 

техничку 

документацију  
- планира и 

реализује 

сопствени 

производ 
-ствара (мери, 

обележава, 

обрађује...) 
-контролише 

-презентује 

 

- давалац повратне 
информације  

- неко ко охрабрује 

-презентује 
-саветује и одговара 

на питања ученика 

-утиче на развој 

свести ученика о 
значају примене 

теоријских знања за 

израду предмета 
који имају 

употребни карактер 

и могу се користити 
у реалном 

окружењу 

- упознаје ученике 

са правилима рада у 
групи 

-помаже у избору 

материјала и алата 
 

завршетку, ученици самостално представљају 
производ/модел, усмено образлажући ток реализације, 

процењујући оствареност резултата и предлог 

унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету 
коначног продукта већ на процесу који има своје кораке 

и на сарадничким односима у раду у групи. Ученицима 

јасно треба указати да се и на неуспелим продуктима 

може много научити ако се схвати где су грешке 
направљене. Дискутовати са ученицима и о цени 

понуђених решења. Нагласити важност доброг 

планирања буџета потребног за његову реализацију као и 
негативних последица лоших прорачуна. На тај начин 

ученике полако оспособљавати да размишљају 

предузетнички и развијати им основне компетенције 
везане за финансијску писменост. 

кожу и одговарајуће 
технике, поступке и алате 

 самостално представља 

пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

 показује иницијативу и 
јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и 

постизању успеха 

 планира активности које 
доводе до остваривања 

циљева укључујући 

оквирну процену 

трошкова 

 активно учествује у раду 
пара или мале групе у 

складу са улогом и 

показује поштовање према 
сарадницима  

 пружи помоћ у раду 

другим ученицима   

 процењује остварен 

резултат и развија предлог 

унапређења 
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Редни 

број 

Предметна област Месец Обрада Утврђивање 

и вежба 

Укупно 

 IX X XI XII I II II IV V VI 

1. Животно и радно окружење 6          4 2 6 

2. Саобраћај 2 10 2        8 6 14 

3. Техничка и дигитална 

писменост 

  6 8 2      6 10 16 

4. Ресурси и производња     4 4 8 4   10 10 20 

5. Конструкторско 

моделовање 

       4 8 4 0 16 16 

 Укупно 8 10 8 8 6 4 8 8 8 4 28 44 72 

 

Праћење и вредновање наставе и учења  

 

Вреднују се процес и продукти учења.  

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

и др).  

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

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

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат 

и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају 

о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Предметни наставник Јелка Филиповић 

Циљ  Циљ учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује 

позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 
Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 
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Оперативни задаци: 

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и преобликовању 

употребних предмета, 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање, 

- проширивањесазнања и искустава ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима која се на заштиту и унапређење човекове природне и културне 

средине. 

 

Литература, уџбеници: 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

„KLETT“ 

Ликовна култура 5, 

Уџбеник за пети разред основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 

Од 24.04.2018. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 опише ритам који уочава у природи, 

окружењу и уметничким делима; 

 пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте ритма; 

 гради правилан, неправилан и 

слободан визуелни ритам, спонтано 

или с одређеном намером; 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и одржавање прибора и 

радне површине; 

Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за рециклажу, 

рециклирани материјал, импровизовани прибор, школски прибор и 

материјал, професионални прибор; 

Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих доба, 

таласи, падавине...); Ритам у простору (распоред тродимензионалних 
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 користи, у сарадњи са другима, 

одабране садржаје као подстицај за 

стварање оригиналног визуелног 

ритма; 

 разматра, у групи, како је учио/ла о 

визуелном ритму и где та знања 

може применити;  

 направи, самостално, импровизовани 

прибор од одабраног материјала;  

 искаже своје мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност;  

 опише линије које уочава у природи, 

окружењу и уметничким делима; 

 пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте линија; 

 гради линије различитих вредности 

комбинујући материјал, угао и 

притисак прибора/материјала; 

 користи одабране садржаје као 

подстицај за стварање оригиналних 

цртежа; 

 црта разноврсним прибором и 

материјалом изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење опаженог; 

 разматра, у групи, како је учио/ла о 

изражајним својствима линија и где 

се та знања примењују;  

 искаже своје мишљење о томе како 

је развој цивилизације утицао на 

развој уметности; 

 пореди облике из природе,  

окружења и уметничких дела према 

задатим условима; 

облика у природи, урбаним срединама и у ближем окружењу ученика). 

Ритам у структури (грађи) облика. Ритам у текстури природних и 

вештачких материјала; 

Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан ритам. 

Спонтани ритам (ритам линија, облика, мрља). Функције ритма – 

понављање боја, линија и/или облика да би се постигла динамичност 

(живост) или ред. Утисак који различите врсте ритма остављају на 

посматрача. Субјективни утисак кретања и оптичка илузија кретања;  

Ритам као принцип компоновања у делима ликовних уметности. Ритам 

у другим врстама уметности. Примена визуелног ритма у 

свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад – звуци из 

природе и окружења, музика, кретање у природи и окружењу, плес...; 

Уметничко наслеђе – значај праисторијског наслеђа на простору 

Србије и у свету. 

ЛИНИЈА  

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи и 

окружењу. Линија као ивица тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, притисак и 

угао под којим се држи прибор/материјал. Савремена средства за 

цртање – дигитална табла и оловка за цртање, 3Д оловка, апликативни 

програми за цртање... Својства линије у апликативном програму за 

цртање. Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски цртеж, 

технички цртеж, научне илустрације... Врсте уметничког цртежа –  

скица, студија, илустрација, стрип, карикатура, графити... Занимања у 

којима је неопходна вештина слободоручног цртања; 

Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем линија. Лавирани 

цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у боји; 

Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре линијама. 

Ритам линија; 
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 гради апстрактне и/или фантастичне 

облике користећи одабране садржаје 

као подстицај за стваралачки рад; 

 наслика реалне облике у простору 

самостално мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон; 

 обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике одабраним 

материјалом и поступком; 

 преобликује предмет за рециклажу 

дајући му нову употребну вредност; 

 комбинује ритам, линије и облике 

стварајући оригиналан орнамент за 

одређену намену; 

 објасни зашто је дизајн важан и ко 

дизајнира одређене производе; 

  разматра, у групи, како је учио/ла о 

облицима и где та знања примењује; 

 искаже своје мишљење о томе зашто 

је уметничко наслеђе важно; 

 пореди различите начине 

комуницирања од праисторије до 

данас; 

 обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о ритму, линији, 

облику и материјалу; 

 изрази исту поруку писаном, 

вербалном, невербалном и 

визуелном комуникацијом; 

 тумачи једноставне визуелне 

информације;  

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из 

природе и окружења, звуци из природе и окружења, музика, кретање у 

природи и окружењу, текст, писмо...); 

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, рекламних 

порука... 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа првих цивилизација. 

ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни 

геометријски облици (геометријске фигуре и тела). Правилни облици у 

природи и у ликовној уметности. Неправилни облици; 

Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и имагинарна 

функција облика. Карактеристични детаљи и својства по којима је 

облик препознатљив. Светлост као услов за опажање облика. Изглед  

облика посматраног из различитих углова.  Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика (кретање статичних облика помоћу 

ветра и воде, карактеристично кретање бића и машина); 

Распоред облика у простору и њихово дејство на посматрача. Положај 

облика у равни – линија хоризонта, планови и величина облика у 

односу на растојање од посматрача. Преклапање, прожимање, 

додиривање облика; 

Поступци грађења апстрактних и фантастичних облика (превођење 

реалних облика у апстрактне одузимањем карактеристичних детаља, 

превођење реалних облика у фантастичне додавањем неочекиваних 

детаља, грађење имагинарних и апстрактних облика на основу једне, 

две и три информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. Обликовање 

простора светлом; 

Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање материјала 

и предмета за рециклажу; 
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 објасни зашто је наслеђе културе 

важно. 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из 

природе и окружења, кретање у природи и окружењу, уметничка дела, 

етно наслеђе, садржаји других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. Ритам 

линија, боја и облика у орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни римски 

споменици на тлу Србије. 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 

Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам и за познавање 

сопственог порекла. 

 
       

      

 

 

 

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Укупно ОБРАДА ВЕЖБА УТВРЂИВАЊЕ  

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

I УВОД У ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 4          4 1 2 1 

II РИТАМ        6 8  14 4 9 1 

III ЛИНИЈА 4 10 2        16 5 10 1 

    IV ОБЛИК   6 6 4 8 8    32 9 22 1 

V ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ         2 4 6 2 3 1 

 Укупно 8 10 8 6 4 8 8 6 10 4 72 21 46 5 
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Образовни стандарди НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

(листа садржаја по темама) 

Бр. 

часова 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

2.2.1.   2.2.2.   2.3.1.  3.1.1.   3.1.2.  

3.2.1.  

3.2.2.   3.3.1.   3.3.2.   3.2.3.  3.2.4.  

3.3.3. 

3.3.4. 

Ритам Ритам у структурама природнох 

материјала 

Ритам у структурама природних и 

вештачких материјала 

Слободни ритам мрља, линија, облика, 

боја 

Слободно ритмичко компоновање 

 

14 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

2.2.1.   2.2.2.   2.3.1.  3.1.1.   3.1.2.  

3.2.1.  

3.2.2.   3.3.1.   3.3.2.   3.2.3.  3.2.4.  

3.3.3. 

3.3.4. 

Линија Аутоматски начин извлачења линија и 

колажирање 

Дебљина линија, карактер и врста 

линија 

Линија у природи 

Линија као средство за стварање 

различитих квалитета површина 

Линија као ивица 3 Д тела 

Линија вежбе  

 

16 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Анализирање ликовних дела  

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

2.2.1.   2.2.2.   2.3.1.  3.1.1.   3.1.2.  

3.2.1.  

3.2.2.   3.3.1.   3.3.2.   3.2.3.  3.2.4.  

3.3.3. 

3.3.4. 

Облик Природа и њени облици 

Природни ивештачки облици 

Карактер и врста облика 

Основни површински облици 

Основни 3 Д облици 

Груписање облика у равни и простору 

Додиривање, мимоилажење, 

преклапање, прожимање и усецање 

Величина облика и међусобни односи 

величина 

Облик вежба 

32 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад. 

Естетска анализа радова 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

Визуелно 

споразумевање 

Визуелно споразумевање 

 

6 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 
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2.2.1.   2.2.2. 3.1.1.   3.1.2.  3.2.1.  

3.2.2.   3.3.1.   3.3.2.   3.2.3.  3.2.4.  

3.3.3. 

3.3.4. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Предметни наставник Свитлана Узелац 

Циљ  Циљ наставе музике у основној школи није да образује професионалне музичаре, већ да ученику омогући 

да упозна све виталне димензије музике  и то кроз лично искуство, да би могао у потпуности да разуме и 

доживи музичко дело и учествује у музичком догађају на начин и у степену који сам у будућности одабере. 

Управо из тог разлога су артикулисане наведене четири области. При томе, акценат није на њиховој 
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класификацији, већ на начинима њихове међусобне повезаности, на шта треба обратити пажњу на сваком 

часу музике културе. 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

У петом разреду области/теме које се обрађују су: човек и музика; музички инструменти; слушање музике; извођење музике и музичко 

стваралаштво.  

Кључни појмови: мелодија, ритам, покрет, инструмент, динамика, темпо, текст Развој међупредметних компетенција: -компетенција за учење 

-комуникација -естетичка кометенција - сарадања -рад са подацима и информацијама -одговоран однос према здрављу 

 

Литература, уџбеници: 

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

„НОВИ 

ЛОГОС “ 

Музичка култура 5, 

Уџбеник за пети разред основне школе; 

ћирилица 

Александра 

Пладин, Драгана 

Михајловић Бокан 

650-02-00123/2018-

07 

Од 27.04.2018. 

 

 

 

Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању да 

Садржаји 

 

 

 

 

-наведе средства музичког 

изражавања у праисторији и 

античком добу; 

- објасни како друштвени развој утиче на 

 Човек у праисторији 
Улога музике у првобитном друштву; Човек и 

ритуал: улога музике у ритуалу 

(музичкоантрополошка 
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ЧОВЕК И МУЗИКА 

начине и облике музичког изражавања; 

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу човека; 

- реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма; 

- идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, наступ и 

истраживања); Магијска моћ 

музике; 

Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам 

као основа ритуала), 

коло/групни плес; Покрет: 

порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма телом; 

Најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србијии светске баштине. 

 Човек Антике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког човека; 

- музички атрибути богова; 

- музика и држава. 

Музика у храму и музика на двору; 

Примери различитих инструмената и 

музичких облика у античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у античким 

цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон,Кина, Египат, 

Грчка, Рим;Појава првих 

нотација,пентатоника; 

 

 

 

 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

- класификује инструменте по 

начину настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

удараљки; 

- препозна везу између избора врсте 

инструмента и догађаја, односно 

прилике када се музика изводи; 

- користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење 
доступних апликација); 

Најстарији инструменти: тело, 
удараљке, дувачки, жичани; 

Удараљке - настанак, првобитни 

облик и развој; 

Ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената; 

Мелодијске удараљке; 
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ - изражава сепокретима за време 

слушања музике; 

- вербализује свој доживљај музике; 

- идентификује ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мелодија, ритам, темпо, 

динамика) утичу на тело и осећања; 

- анализира слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

- илуструје примере коришћења плесова и 

музике према намени у свакодневном 

животу (војна музика, обредна музика, 

музика за забаву...); 

- критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље;  

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона; 

- користи могућности ИКТ-а за за музичко 

стваралаштво. 

Елементи музичке изражајности - темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и инструмената; Слушање 

вокалних, вокално- 

инструменталних и кратких 

инструменталних 

композиција, домаћих и страних 

композитора; 

Слушање дела најстарије фолклорне традиције 

српског и других народа; 

Слушање народних и уметничких дела 

инспирисаних фолклором народа и 

народности, различитог садржаја,облика и 

расположења, као и музичких прича; 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ - пева и свирасамостално и у групи; 

- примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

- кроз свирање и покрет развија 

Сопствену координацију и 

моторику; 

- користи различита средства изражајног 

певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

- примењује принцип сарадње и 

Међусобног подстицања у 

Заједничком музицирању; 

Певање 

Певање песама по слуху 

самостално и у групи; 

Певање песама из нотног 

текста солмизацијом; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих 

цивилизација певањем; 

Певање песама у комбинацији са 

покретом; 

Свирање 

Свирање песама и лакших 

инструменталних дела по слуху на 

инструментима Орфовог 

инструментарија и/или 
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- учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу 

музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио 
снимака...); 

на другим инструментима; 

Свирање дечјих, народних и 

уметничких композиција из нотног 

текста; 

Извођење дечијих, народних и 
уметничких игара; 
Извођење једноставних ритмичких 

и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих 

цивилизација на инструментима или покретом; 
МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина 
кроз певање, свирање и покрет; 
- изражава своје емоције 
Осмишљавањем мањих музичких 
целина; 
- комуницира у групи импровизујући мање 
музичке 
целине гласом, инструментом или 
покретом; 
- учествује у креирању школских 
приредби, догађаја и пројеката; 
- користи могућности ИКТ-а 
за музичко стваралаштво. 

Креирање пратње запесме ритмичким 
извучним ефектима, 
користећи притом различите изворе 
звука; 
Креирање покрета уз музику коју 
ученици изводе; 
Осмишљавање музичких 
питања и одговора, ритмичка 
допуњалка, мелодијска допуњалка са 
потписаним текстом, састављање 
мелодије од понуђених мотива; 
Импровизација мелодије 
на задати текст; 
Импровизација дијалога 
на инструментима Орфовог 
инструментарија и другим 
инструментима; 
Израда једноставних 
музичких инструмената; 
Реконструкција музичких 
догађаја у стилу старих 
цивилизација. 

Човек и музика  Музички инструменти  Слушање музике  Извођење музике  Музичко ставралаштво 
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МК. 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писмености 
МК. 1.1.2. опише 

основне карактеристике 

- историјско–стилских 

периода народног 
стваралаштва 

Ученик уме да 
анализира повезаност: 
МК. 2.1.2. структуре и 
драматургије 

одређеног музичког 

жанра 

МК. 2.1.3. облика 

народног музицирања 

са специфичним 

контекстом народног 
живота 

МК. 3.1.2. разуме 

историјске и друштвене 

околности настанка 
жанра и облика 

музичког фолклора 

МК. 3.1.3. критички 

и аргументовано 
образлаже свој суд 

МК. 3.1.4. уме 

креативно да комбинује 

изражајне музичке 

елементе у естетичком 

контексту 

МК. 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писмености 
МК. 1.1.2. опише 

Основне карактеристике 

Музичких инструмената 

и састава 
Ученик уме да 

анализира 

повезаност: 
МК. 2.1.1. 

музичких 

елемената и 
карактеристика 

музичких 

инструмената са 

музичком 
изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна 

функцију елемената 
музичке писмености и 

извођачких састава 

у оквиру 
музичког дела 

МК. 3.1.3. 

критички и 

аргументовано 
образлаже свој суд 

МК. 1.2.1. именује 

музичке изражајне 

елементе 
МК. 1.2.2. именује 

извођачки састав 

МК. 1.2.4. именује 

српски музички фолклор 
МК. 2.2.1. опише 

и анализира 

карактеристике 
звучног примера кроз 

садејство опажених 

музичких елемената 
МК. 2.2.2. препозна 

структуру одређеног жанра 

Ученик уме да 

анализира слушни 
пример и открије везу 

опажених карактеристика 

са: 
МК. 3.2.1. 

структуралном и 

драматуршком 
димензијом звучног 

примера 

МК. 3.2.2. 

жанровским и 
историјско–стилским 

контекстом звучног 

примера 

МК. 3.2.3. 

контекстом настанка и 

примене 

различитих облика музичког 

фолклора 

МК. 1.3.1. 
пева једноставне 

дечије, народне 

или популарне 

композиције 

МК. 1.3.2. изводи 
једноставне дечије, 

народне или 

популарне 

композиције на бар 
једном инстументу 

МК. 3.3.1. изведе 

разноврсни 

музички репертоар 
певањем и 

свирањем као 

солиста и у 
школским 

ансамблима. 

Ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења 

МК. 1.4.2. осмисли мање 

музичке целине на основу 
понуђених модела 

МК. 1.4.3. изводи 

пратеће ритмичке и 

мелодијско– 
ритмичке деонице на 
направљеним 

музичким инструментима 

МК. 1.4.4. учествује у 

одабиру музике за дати 
жанровски иисторијски 

контекст. 

Ученик уме да: 

МК. 3.4.1.осмишљава 
пратеће аранжмане за 

Орфов 

инструментаријум и 

друге задате музичке 
инструменте 

МК. 3.4.2. импровизује и/или 

компонује мање музичке 

целине (ритмичке и 

мелодијске) у оквиру 
различитих жанрова и 

стилова 

МК. 3 4.3. осмисли музику за 

школску 

представу, приредбу или 

перформанс 

 

Глобални план 
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РЕД

. БР. 

 

ПРЕДМЕТНО ПОГЛАВЉЕ 

 

М  Е  С  Е  Ц 

ОБРАД

А 

УТВР., 

СИСТ. 

КОМБИ

НОВАНИ 

УКУПО 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

2 / / / / / / / / / 1 / 1 2 

2. ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 

УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ 

6 3 7 5 6 4 2 3 3 2 13 8 20 41 

3. ЧОВЕК ПРАИСТОРИЈЕ И АНТИКЕ 

 

/ 1 / / 2 2 3 / / / 5 2 1 8 

4. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

/ 3 / / / / / / / / 1 1 1 3 

5. СЛУШАЊЕМ УПОЗНАЈЕМО НОВА 

ДЕЛА И КОМПОЗИТОРЕ 

/ 2 1 2 / / 3 3 5 2 13 2 3 18 

 I  ПОЛУГОДИШТЕ  11 7 14 32 

 

II ПОЛУГОДИШТЕ 22 6 12 40 

 

 У  К  У  П  Н  О 8 9 8 7 8 6 8 6 8 4 33 13 26 72 
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Назив предмета Физичко и здравствено васпитање 

Предметни наставник Мирослав Трипуновић 

Циљ  Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ТЕМЕ ИСХОДИ ОПШТИ  ЦИЉЕВИ 

АТЛЕТИКА : 

- ТРЧАЊА, СКОКОВИ, 

БАЦАЊА : 

( кугле и медицинке ) 

Умети да се оријентише у простору у односу на себе, друге особе и 

предмете. Изводи покрет кретање у задатом смеру и по задатој путањи, 

усклађује своје кретање са кретањем реквизита. 

Унапредити моторичке способности: унапређује моторичке 

способности 

( брзину, кординацију, снагу, гибкост, издржљивост, равнотежу и 

прецизност ) 

Поседовати разноврсна моторичка умења и навике : влада базичним 

умењима из атлетике основе технике ходања, трчања и старта, скока у 

даљ и вис, бацања. 

Развијање моторичких 

способности, умења и навика 

у складу са узрасним и 

индивидуалним 

карактеристикама. 

Очување и унапређивање 

здравља. 

Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време. 

Развој позитивне слике о 

себи. 

ГИМНАСТИКА – вежбе на 

тлу, прескоци вежбе на 

круговима, разбоју и греди 

Поседовати разноврсна моторичка умења и навике. 

Влада сложеним умењима из гимнастике(вежбе на тлу и справама и 

повезује их у једноставне саставе. 

Развијање моторичких 

способности, умења и навика 

у складу са узрасним и 

индивидуалним 

карактеристикама. 

СПОРТСКА  ИГРА 

( рукомет, фудбал ) 

Усавршава стечена умења и стиче нова, примењује их у изабраним 

спортским играма. 

Решава једноставније тактичке задатке у спортској игри. 

Развијање моторичких 

способности, умења и навика 

у складу са узрасним и 



84 
 

Познаје спортске техничко тактичке термине. индивидуалним 

карактеристикама. 

Развијање креативности кроз 

покрет 

Промовисање позитивних 

социјалних интеракција 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

АКТИВНОСТИ 

( кросеви ) 

Бити способан да покретом изрази своје емоције искуства, осећај за 

лепо и креативност. 

Покретом изражава своје емоције и искуства, покрет усклађује са 

музиком. 

Пантомимом и покретом приказује различите животне ситуације. 

Самостално креира краћи састав уз музику. 

Креативно решава различите моторичке задатке. 

Развијање креативности кроз 

покрет 

Развој позитивне слике о 

себи. 

Промовисање позитивних 

социјалних интеракција. 

Оспособљавање за 

самостално вежбање у 

слободно време. 

Развијање моторичких 

способности умења и навика 

у складу са узрасним и 

индивидуалним 

карактеристикама 

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

 

I 

АТЛЕТИКА : 

- ТРЧАЊА, СКОКОВИ, БАЦАЊА  

( кугле и медицинке ) 

6 4      4 4  8 10 
18 

     II ГИМНАСТИКА – вежбе на тлу, прескоци вежбе на 

круговима, разбоју и греди 

 2 4 4 4 3 6 1   17 10 
27 

 

III 

СПОРТСКА  ИГРА 

( рукомет, фудбал ) 

 2 4 2 2 5 2 2 3 4 10 13 
23 

IV РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 
 

1       1    

2 

 

2 4 
IV ОСТАЛИ ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ ( кросеви ) 1        1  

 Укупно 8 8 8 6 6 8 8 8 8 4 37 35 72 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА Образовни стандарди 

1. 

АТЛЕТИКА : 

- ТРЧАЊА, СКОКОВИ, БАЦАЊА  

( кугле и медицинке ) 

 

ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2. ФВ.1.2.3. ФВ.1.2.4. 

 

2. 
ГИМНАСТИКА – вежбе на тлу, прескоци вежбе на круговима, разбоју и греди ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.4. ФВ.1.1.7. ФВ.1.1.8. ФВ.1.1.9. 

ФВ.1.1.10. 

3. 

СПОРТСКА  ИГРА 
( рукомет, фудбал ) 

ФВ.1.1.11. ФВ.1.1.12. ФВ.1.1.13. ФВ.1.1.14. 
ФВ.1.1.16. ФВ.1.1.17. 

ФВ.1.1.18. ФВ.1.1.19. 

4. 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 
 

ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2. ФВ.1.2.4. ФВ.1.3.3. ФВ.1.3.4. 
ФВ.2.1.1. ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.2. 

5. 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ ( кросеви ) ФБ.1.3.1 ФВ.1.3.2. ФВ.1.3.3. ФВ.1.3.4. 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив предмета Верска настава- Православни катихизис 

Предметни наставник Владана Малешевић 

Циљ Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну 

веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење 

живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, 

којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то 

остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 

доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом) 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

I – УВОД 

 
1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у 

току 5. разреда основне школе; 
моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања. 

Упознавање са садржајем програма и 

начином рада 
Прелиминарна систематизација 
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II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА СТАРОГ 

ЗАВЕТА 
 

Религија и култура 

старог завета 

Човек тражи Бога 

моћи да именује неке политеистичке религије. 

моћи да наведе неке од карактеристика политеистичких религија и културе старог 

века 

Религија и култура старог завета 

Човекова жеђ за Богом и вечним 

животом 
Митови и легенде 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 
 

Божје 

Откровење 

Свето Писмо (настанак, 
подела 

моћи да уочи да се Бог откривао изабраним људима, за разлику од паганских 

божанстава; 
моћи да објасни да је рођење Христово догађај који дели историју на стару и нову 

еру; 

моћи да наведе неке од библијских књига, њихове ауторе и оквирно време настанка 

моћи да разликује Стари и Нови Завет 
бити подстакнут да се односи према Библији као светој књизи; 

Божије Откровење 

Свето Писмо (настанак, подела) 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА 

И ЧОВЕКА 

 
Стварање света 
Стварање човека 

Прародитељски грех 

Човек изван рајског врта 

моћи да преприча библијску причу о постању и доживи је као дело љубави Божије 

моћи да увиди да је Бог поред видљивог света створио и анђеле 
моћи да преприча библијску приповест о стварању човека и уочи да је човек сличан 

Богу јер је слободан 

бити подстакнут на развијање осећаја личне одговорности према природи; 

моћи да наведе неке од последица првородног греха по човека и читаву створену 
природу; 

моћи да преприча неку од 

библијских прича до Аврама; 
моћи да повеже причу о Нојевој барци са Црквом 

Шестоднев 

Стварање човека 
„по икони и подобију“ 

Прародитељски грех 

Човек изван 

рајског врта (Каин и Авељ, Ноје, 
Вавилонска кула) 

V - СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

 
Аврам и Божји позив 

Исак и његови синови 
Праведни Јосиф 

Мојсије 

Пасха 

моћи да наведе неке од најважнијих старозаветних личности и догађаја 

моћи да уочи везу старозаветних праотаца и патријараха са Христом 

моћи да исприча да јеврејски народ прославља Пасху као успомену на излазак из 
Египта 

моћи да извуче моралну поуку из библијских приповести 

моћи да препозна старозаветне личности и догађаје у православној иконографији. 

Аврам и Божији позив 

Исак и његови синови 

Праведни Јосиф 
Мојсије 

Пасха 
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VI - ЗАКОН БОЖЈИ 

 
На гори Синају 

Десет Божјх заповести 
Закон Божји као педагог 

за Христа 

моћи да преприча библијски опис давања Десет Божијих заповести Мојсију; 

моћи да наведе и протумачи на основном нивоу Десет Божјих заповести; 

моћи да разуме да је од односа према Заповестима зависила и припадност Божијем 
народу; 

бити подстакнут да примени вредности Декалога у свом свакодневном животу. 

Добијање Божијих заповести на гори 

Синају 

Садржај Десет Божјих заповести 
Смисао Декалога као припреме за 

Христа 

VII -   МЕСИЈАНСКА 
НАДА 

„Земља меда и млекаˮ 

Цар Давид 
Соломон и јерусалимски 

храм 

Псалми Давидови 
Старозаветни пророци 

Месијанска нада 

моћи да препозна на слици Ковчег Завета и Скинију и да у једној реченици каже шта 
је мана 

моћи да именује најважније личности јеврејског народа у Обећаној земљи 

моћи да уочи да је Светиња над светињама посебно место Божијег присуства 
знати да је цар Давид испевао Псалме у славу Божију 

моћи да наведе неке од старозаветних пророка 

моћи да уочи да су старозаветни пророци најављивали долазак Месије 
увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне Богу“ на основу одељака 

поучних и пророчких књига 

Насељавање Обећане земље (Исус 
Навин, Самсон...) 

Цар Давид 

Соломон и 
јерусалимски храм 

Псалми Давидови 

Старозаветни пророци 
Месијанска нада 

 

Ред.бр. Предметна област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. УВОД 1           1 1 

2. РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ ЗАВЕТА 3          2 1 3 

3. ОТКРИВАЊЕ-СВЕТ БИБЛИЈЕ  4         2 2 4 

4. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА   4 4       4 4 8 

5. СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА     2 5     5 2 7 

6. ЗАКОН БОЖИЈИ       4    3 1 4 

7. МЕСИЈАНСКА НАДА        4 3 2 6 3 9 

 Укупно 4 4 4 4 2 5 4 4 3 2 21 14 36 
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Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Предметни наставник Милица Милашиновић 

Циљ Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу. 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

Литература: 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE 

ENGLISH 

BOOK” 

PROJECT 2, енглескијезикзапетиразредосновнешколе; 

уџбеничкикомплет (уџбеник, раднасвеска,  аудио ЦД , 

аудиоматеријал – Class CD) 

ТомХачинсон, 

РодФрикер 

650-02-00045/2018-

07 од 27.4.2018. 
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БРOЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

По завршеној теми/области ученици су у стању да у 

усменој комуникацији: 

Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1. My life 
Описивање 

догађаја у 

садашњости. 

- разумејуједноставнијиописпредмета и 
опишуњиховекарактериситкекористећиједноставнајезичк

асредства; 

- разумеју и именују бића и предмете који се односе на 
тему; 

- разумеју познате исказе који се односе на, употребу 

редних бројева,месеци у години описивање кућних 
послова;  

- поштују правила учтиве комуникације. 

- разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих. 
 

Речи и изразе који се односе на теме – називе редни бројеви, месеци у 
години, датуми, кућне послове, рођендане, дневне активности; 

Dusan always walks to school. (Adverbs of frequency) 

Ana catches the bus to school at 7:30 am. (Present simple-affirmative) 

We don´t think English is easy.(Present simple-negative) 

What time do I get up?(Present simple-questions) 

Was his idea interesting?(Wh- question) 
краткетекстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, 

говоре и пишу);сличности и разлике у културама. 

2. Аnimals 

Представљање и 
описивање живих 

бића и предмета. 

- упореде и опишу карактеристике живих бића, појава  и 

места, користећи једноставнија језичка средства. 
- разумеју једноставне текстове којима се описују сталне, 

уобичајене радње у садашњости. 

- питају и кажу шта неко има / нема и чије је нешто; 

- разумеју једноставне текстове којима се описују сталне, 
уобичајене радње у садашњости; 

Речи и изразе који се односе на темеживотиње, кућни љубимци, 

зоолошки врт ; 
I’m writing to you from Moscow. It’s raining right now.(Present 

continuous-affirmative)I am not playing.(negative)Am I 

playing?(question) 

I kicked the ball. (Subject Pronouns) 

John kicked the ball to me.(Object Pronouns) 

She must have lots of friends.(Must) 

I speak.I am speaking. (PresentSimple vs.Present Continuous) 

3.Holidays 

Описивањедогађаја 

у прошлости. 

. 
 

- разумеју и поштују правила учтиве комуникације; 

- oписују слику; 

- разумеју једноставне текстове којима се описују радње у 

прошлости; 
- разумеjукраћетекстове у којимасеописујудогађаји и 

способности у прошлости; 

- разменeинформације у везисадогађајима и 
способностима у прошлости;  

- опишурадњеизпрошлости у неколиковезанихисказа; 

Речи и изразе који се односе на теме –распуст, годишњи одмор, 

путовање; 

Were you at Madame Tussauds yesterday? B: Yes, I was. (was/were) They 

stayed in a hotel. Last December, we went to Novi Sad for a weekend. 
(Past simple: regular – irregular verbs) 
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4. Food 

Изражавањедопада

ња и недопадања; 
изражавањеколичин

а;  

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; питају и кажу колико нечега има/нема 

користећи једноставнија језичка средства 
уочавајусличности и разлике у начиниисхране у 

земљамациљнекултуре и коднас.   

- 

разумејуједноставнијеизразекојисеодносенаколичинунече
га; питају и кажуколиконечегаима/ нема, 

користећиједноставијајезичкасредства; 

наједноставанначиннаручијело и/илипиће у ресторану и 
пита/каже/ израчунаколиконештокошта; 

Речи и изразе који се односе на теме, речи које се односе нахрану, 

пиће, куповину и кување хране; 

a smartphone / an umbrella (a/an) The pen on the desk is Mary’s. (the) 

There are some books. There aren’t any posters.  

(some – any) 

There’s an onion. There are some onions. There’s some cheese. 

(Countable/Uncountable nouns) 
I need little money-. I do not need much money. 

Few friends visited me.- Not many friends visited me.(a little, a few) 

Kevin has too much money. 
Carla does not have many friends.(much/many) 

краткетекстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, 

говоре и пишу);сличности и разлике у културама. 

5. Тhe world 
Oписивање појава и 

карактеристика 

бића, предмета, 
хране. 

- разумеју једноставнији опис предмета и  опишу њихове 
карактериситке користећи једноставна језичка средства; 

- упореде и опишу карактеристике места; 

- упореде и опишу карактеристике живих бића, појава  и 
места,  користећи једноставнија језичка средства. 

- уочавају сличности и разлике у начини исхране у 

земљама циљне културе и код нас.   
- размене информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију; 

Речи и изразе који се односе на теме, речи које се односе на годишња 
доба, временске прилике, и географске појмове; језичке садржаје –

Paul’s restaurant is busier than Rico’s. This is the most delicious dish on 

the menu. (Comparisons) 
How old are you?(How questions) 

Spain isn't as hot as England.(as…as) 

My house is larger than hers.(Comparative adjectives) 

My house is the largest one in our neighborhood.(Superlative adjectives) 

 кратке текстове и дијалоге који се односе на теме (слушају, читају, 

говоре и пишу); сличности и разлике у културама. 

6. Entertainment 
Исказивање 

планова и намера. 

- разумеју једноставне исказе који се односе на 
изражавање допадања/ недопадања;  

размене информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију; 
- упореде и опишу карактеристике места; 

- упореде и опишу карактеристике живих бића, појава  и 

места,  користећи једноставнија језичка средства. 

Речи и изразе који се односе на теме, речи које се односе на типове тв 
програма и филмова, планове. 

You have to check out at 2 pm. (have to – don’t have to) 

Lena is going to eat at an Indian restaurant. (going to) 

kind, funny, friendly, polite, clever (Adjectives) 

He speaks slowly.(Adverbs) 
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Ред.бр. Предметна 

област 

 

Месец Обрада Утврђивање Укупно 

 IX X XI XII I II III IV V VI 

1. My life  8 8         9 7 16 

2. Animals   6        3 3 6 

3. Holidays     2 6       5 3 8 

4. Food     6 6     8 4 12 

5. The world      2 8 3   7 6 13 

6. Entertainment        3 8 6 10 7 17 

 Укупно 8 8 8 6 6 8 8 6 8 6 42 30 72 

 

Број и 

назив теме 
Стандарди постигнућа Процена и провера постигнућа Корелација 

1. My life 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

Српски језик и 

књижевност, 

математика, ликовна 

култура, грађанско 

васпитање 

2. Animals 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

биологија 
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3. Holidays 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

Српски језик, 

математика, 

информатика и 

рачунарство, 

географија 

4. Food 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

Српски језик и 

књижевност, 

математика, 

информатика и 

рачунарство, 

грађанско 

васпитање, физичко 

и здравствено 

васпитање, 

домаћинсво 

5. The 

world 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  

1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.  2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

српски језик, 

географија, 

математика, 

грађанско 

васпитање, ликовна 

култура 

6. 

Entertainm

ent 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 

1.1.15. 1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.  2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина, различите технике 

формативног оцењивања, ученички 

радови/пројекти. 

српски језик и 

књижевност, 

грађанско 

васпитање, верска 

настава, 

информатика и 

рачунарство, 

ликовна култура 
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Напомена 

 

Пројектна настава теме Божић и Нова година, Англицизми 

 

Планирање наставе и учења 

 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да 

контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге 

наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој 

се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у комуникативним ситуацијама наставник креира 

свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи дефинисани по областима, тј. 

комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или више наставних јединица. Наставник за 

сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе 

имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко 

оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа.  

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно 

више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно 

средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С 

обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и 

вештина.  

 

Остваривање наставе и учења 

 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у 

комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, преко 

активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном 

домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

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

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 
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 (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

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

граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

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

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
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В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Циљ допунске наставе је прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја одређеног предмета ученицима који из било 

ког разлога имају тешкоћа у савладавању програма како би им се омогућило усвајање програма и развој њихових способности. 

 

Задаци допунске наставе: 
 Усвајање наставих садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе. 
 Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу. 

 Увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутства за свладавање потешкоћа у учењу. 

 Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја. 
 Пружање помоћи ученицима који раде по прилагођеном програму. 
 Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

 Развијање самопоуздања и редовног учења и вежбања и јачање мотивације ученика. 

 

Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. 

 

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

организује допунски рад. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим 

ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у 

савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним ипрограмираним секвенцама, наставним 

листићима; предавањима с друкчијим - очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна 

о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена). 

 

Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 

садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље 

редовне наставе такве ученике не треба занемарити, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да градиво савладају на 

редовним часовима 
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Начин остваривања програма: 
 

Извршиће се благовремена идентификација ученика за које је потребно организовати допунску наставу. Одељењско 

веће и сви наставници ће пратити потребе за допунским радом, предлагати ученике, предмете, број часова и анализирати 

квалитет и резултате рада у допунској настави. Са ученицима ће се обавити разговори да би се утврдило на које тешкоће и 

проблеме  наилазе у учењу. Ученицима ће радити задатке и садржаје који су посебно припремљени, радиће се групно, тимски, 

индивидуално. Понављањем и проверавањем стећи ће се увид у то како су ученици научили и схватили образовне-васпитне 

садржаје. 

Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима од четвртог до осмог разреда да у складу са својим посебним 

интересовањима и склоностима развију своје способности и прошире знања. 

 

1. За додатни рад опредељују се ученици од 4. до 8. разреда изнадпросечних способности и посебних интересовања за 

наставни предмет, односно за продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих програмско-тематских 

подручја редовне наставе. То су они ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у 1., 2. и 3. 

разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе све 

до 4. разреда када се први пут организује додатни рад (изводи се све до завршног разреда). 

 

2. Додатни рад се организује и изводи за ученике од 4. до 8. разреда, један час недељно током целе наставне године. Изузетно 

је важно да се започета динамика додатног рада одржи док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни 

рад организује само у једном делу наставне године, пожељно је да се интересовање даровитих ученика за овај рад доцније не 

гаси, односно да се они подстичу на самостални рад другим формама рада (нпр. појачаном индивидуализацијом рада у редовној 

настави, давањем посебних задатака, ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.). 

 

3. Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина - непосредније 

активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на 

самостално коришћење различитих извора сазнања. Под руководством наставника ученици се у додатном раду самостално 

служе садржајима (у учењу и истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом 

групом, разредом или целом школом. Знања, умења и вештине, које су стекли истраживачким, индивидуалним и групним 

радом, ученици користе у редовној настави, слободним активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, школске и 

друге приредбе). Ученике који се посебно истичу у додатном раду треба и посебно стимулисати (похвале, награде) 
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4. Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се непосредним праћењем од стране наставника 

разредне и предметне наставе, анализом радова ученика и остварених резултата на смотрама, такмичењима, интервјуисањем 

ученика и родитеља и применом одређених инструмената од стране школског психолога или педагога. На основу добијених 

резултата праћења и испитивања, интересовања и жеља даровитих ученика и напред наведених оријентационих садржаја, 

наставник заједно са ученицима утврђује (конкретизује) програм додатног рада с групама или појединим даровитим 

ученицима. Програмом рада обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од интересовања и жеља 

ученика). То значи да наставник није обавезан да с појединцем или групом ученика оствари у целини оријентационе садржаје 

програма. Битно је да планирани садржаји програма буду у складу са интересовањима и жељама ученика, као и са 

расположивим годишњим фондом часова. 

 

5. Додатни рад се може реализовати као индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика 

једног или више разреда који се посебно интересују за исте садржаје програма додатног рада). Зависно од интересовања 

ученика и програмских тема, групе се могу мењати (флексибилност састава групе). 

 

6. Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником (евентуално 

- родитељима и школским педагогом) наставник утврђује конкретан програм додатног рада. Реализујући програм додатног 

рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у 

највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. 

Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад појединца или групе: упућује и усмерава, 

помаже да се дође до правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, 

у извесној мери непосреднији и ближи него у редовној настави. 

 

7. У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и напредовање, усавршава утврђене програме, 

открива нове могућности индивидуализације рада (проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и 

полупрограмиране секвенце, коришћење садржаја и разних апарата и техничких помагала и др.), те врши уопштавање и 

примену стечених знања, умења и вештина у различитим ситуацијама. Обезбеђује укључивање ученика у организоване облике 

рада ван школе (конкурси, смотре, такмичења). За сваког ученика води досије у који уноси битне податке о његовом 

напредовању у развоју, те се стара да тај досије прати ученике пре уписа у средњу школу. 
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8. Ученици се самостално опредељују за додатни рад (могу бити мотивисани, али никако присиљавани на то). Приликом 

опредељивања ученика за додатни рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у обзир долазе 

само стварно надарени ученици, оцене из предмета, а жеље ученика и родитеља не представљају пресудан фактор, јер не мора 

у сваком одељењу да буде даровитих ученика за предмет, талентованих за све предмете и области). Ученик остаје укључен у 

додатни рад онолико времена (година) колико жели. Посебно треба водити рачуна о томе да се даровити ученици не оптерећују 

изнад њихових стварних могућности и жеља (довољно је да ученик - уз редовну наставу - буде ангажован још само у једном 

виду васпитно-образовног рада - додатном раду, на пример). 

 

 

 

 

Редни 

број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Име и презиме наставника Број часова допунске 

наставе 

Број часова додатне 

наставе 

Год. Год. 

1.  Српски језик  Тамара Бањац 36 36 

2.  Немачки језик Светлана Орловић 36 36 

3.  Историја Растко Стоканов 25 25 

4.  Географија Мирјана Јовановић 4 4 

5.  Биологија Александра Радиновић 7 7 

6.  Математика Александра Шућур 

ћу 

32 32 

7.  Инфроматика и рачунарство                                            
рачунарство 

Зоран Стојановић 7 7 

8.  Енглески језик Милица Милашиновић 32 32 

 

 

 

 

 Напомена: Детаљније разрађен план допунске и додатне наставе за 5. разред се налази  у глобалном плану на 

нивоу сваког наставног предмета. 
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Слободне наставне активности 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА-ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

Основни циљеви овог изборног предмета јесу да се код ученика: 

 развије функционална писменост из области животне средине 

 и усвоје и примене концепти одрживог развоја. 

Задаци наставе предмета Чувари природе за пети разред су: 

 развијање значаја образовања за животну средину 

 развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 

 развијање здравог односа према себи и другима 

 умеће да се на основу стечених знања изаберу квалитетни и здрави стилови живота 

 примењивање рационалног коришћења природних ресурса 

 препознавање извора загађивања и уочавања последица 

 стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема везаних за животну средину 

 развијање радозналости, активног учешћа и одговорности 

 и подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Садржаји програма Чувари природе, поред основног теоријског приступа поседују и активни приступ који је усмерен ка практичној 

реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.  

Овакав креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима, могућностима и времену. 

Због тога, у годишњем плану школе , планирано је да се 20. од 36. часова у току школске године,  реализују ван учионице, (нпр. по четири (или 

пет) спојена часа  као излет на Водицу, посета расаднику Покрет горана Сомбор, посета мини зоо врту у Колуту ....), а преосталих 16. часова, у 

учионици, кроз активну настава радионичарског типа.  

Оваква реализације садржаја Чувари природе мање оптерећује ученике и омогућава им већу креативност и изражајност.  

Овај изборни предмет не захтева обавезан уџбеник.  

Настава ће се углавном ослањати на пројекат Зелени пакет (Green Pack) који је прихваћен у образовном систему основних школа четрнаест 

земаља Европе.  
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Зелени пакет има 25 тема везаних за животну средину и одрживи развој, подељених у пет поглавља (што одговара садржају програма Чувари 

природе, од петог до осмог разреда које је прописало Министарство просвете): 

 

 компоненте животне средине (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет) 

 претње животној средини (урбанизација, бука, отпад, хемикалије) 

 људске активности и њихов утицај на животну средину (енергија, транспорт, индустрија, пољопривреда, шумарство и туризам) 

 глобални изазови (климатске промене, смањивање озонског омотача, киселе кише, пренасељеност и питања везана за мора и океане) 

 вредности (етика и вредности везане за потрошачке навике, људско здравље и животну средину, људска права и одговорност за 

будућност Земље, као и остали социјални аспекти). 

 

Сваку од тема прати CD, приручник за наставнике, радни листићи за ученике, видео записи и игре дилеме (тј. анализе случајева везаних за 

животну средину). 

Такође, садржај програма Чувари природе биће обогаћен интересантним образовним филмовима , као и ППП- јама везаних за очување животне 

средине и биодиверзитета. 

 

Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу и усмеравају интересовање и креативност ученика у покушају да 

самостално објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину. 

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами креирају време, место извођења и број часова за одређене 

теме. 

 

*За овај изборни предмет неће бити обавезан,  једини уџбеник који постоји на тржишту. 

Табела 1. 
Редни 

број 

Наставни 

предмет 

Наставна 

тема 

Обрада 

нове 

наставне 

јединице 

Утврђивање, 

понављање 

градива 

Систематизација 

градива 

Остали 

типови 

часа 

 

Годишњи 

фонд 

часова 

 Чувари 

природе 

4 16 15 2 3 36 

 
 

 

 

Кореалација: биологија, географија, физичко и здравствено васпитање,технич ко и ннформ.образова ње,ликовна култура  
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Табела 2. 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

Ред. 

бр. 

тeме 

 

Н А З И В  Т Е М Е 

Број часова   

Обрада нове 

наставне 

јединице 

Лабораторијске 

вежбе, 

практични рад, 

теренски рад 

Понављање, 

утврђивање, 

провера знања, 

систематизација 

 

Укупно 

I ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА 

У ПРИРОДИ 

4 3 8 15 

II ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

4 0 4 8 

III ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

5 0 3 8 

IV БИОДИВЕРЗИТЕТ – 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

3 0 2 5 

 Прво полугодиште 4 3 8 15 

 Друго полугодиште 12 0 9 21 

 УКУПНО 16 3 17 36 

 Заступљеност у % 44,5 8,5 47 100 
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    Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Програм рада одељењског старешине 
 

Рад одељењског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице. 

Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења ученика. Важна област 

моралног развоја је васпитање ученика за правилан однос међу половима, за ставрање културних, радних и моралних навика. 

Одељенски старешина посебно упознаје ученике са правилима школског живота и рада и помаже им да својим понашањем не нарушавају већ 

уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања. 

Одељенски старешина нарочито указује на чување школске имовине и утиче на формирање навика чувања материјалних добара школе. Он 

помаже да ученици заузимају критички однос премa ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и настоји да код ученика 

формира позитиван став према другим ученицима, одраслима и имовини. На тај начин одељенски старешина активно утиче на формирање 

моралних ставова и уверења код ученика. 

У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом настоји да се кроз све наставне и и ваннаставне активности код ученика развија 

тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног односа према раду . 

Улога одељенског старешине у остваривању задатака физичког и естетског васпитања огледа се у формирању културно -хигијенских и 

здравствених навика ученика. Одељенски старешина упућује ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора, учионице, 

кабинета, лабораторије и других школских просторија. 

Естетска осећања својих ученика одељенски старешина развија почев од навикавања ученика на изглед учионице и којима живе и раде, 

развијања смисла за укусно одевање па све до организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама које пружају 

посебне могућности за неговање естетских осећања и доживљаја. 

У формирању одељенске заједнице одељенски старешина свијим ставовима, односима и схватањима ствара повољну атмосферу за 

успостављање социјалних односаод којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива. 
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САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учвршћивање одељења као колектива ради постизања 

успеха ,радне дисциплине и реализације васпитних 

задатака 

Непосредно васпитно деловање на колектив 

кроз разговор,предавања,указивање 

позитивних примера,саветода- 

вни рад 

Током целе школске године 

Упознавање ученика са правилима о њиховом понашању Разговор на чос-у;читање Правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика 

До 15.9. 

Подстицање израде и учешће у изради плана рада 

одељења 

Разговор на чос-у До 15.9. 

Оспособљавање ученика за самостално и одгодворно 

доношење одлука и сопствени развој 

Разговор на чос-у Током године 

Упознавање одељења са организационом структуром 

школе,годишњим програмом образовно-васпитног рада 

и подстицање ученика на укључивање у одређене 

програме,као и шире активности школе 

Разговор на чос-у Током септембра 

Упознавање ученика са организацијом слободних 

активности и ученичке организације у школи и ван ње и 

подстицање на учлањивање у удружења у складу са 

њиховим интересовањима и склоностима 

Индивидуални разговори,разговор на чос-у Током године 

Упознавање ученика са Протоколом о поступању у 

заштити ученика од насиља,занемаривања и злоставља-

ња 

 

Разговор на чос-у До краја септембра 

Развијање ставова код ученика о заједничким циљевима 

одељенске заједнице и усклађивање личних и 

колективних интереса,избор и подстицање активности 

које доприносе формирању здравог језгра одељења 

Индивидуални разговори,разговор на чос-у Током године 

Реализација васпитних задатака кроз теме на чос-

у,обухватајући обавезне области васпитног рада 

:интелектуално,физичко,здравствено и еколошко 

васпитање,образовање за мир и толеранцију,узајамно 

разумевање и поштовање различитости 

 

Рад на чос-у, 

разговор,предавања,реферати ученика,израда 

паноа,акције,радионице... 

Током године 
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Помоћ одељенској заједници у реализацији културно-

забавних и спортских активности,њене сарадње са 

другим одељењима и реализацији других задатака 

одељења 

Разговори на чос-у Током године 

Планирање и реализација излета,посета,екскурзија.... Непосредно васпитно деловање у циљу 

унапређивања колектива и појединаца 

Према програму рада 

школе 

Брига о похађању наставе и других облика образовно-

васпитног рада 

Континуирано праћење и евиденција Током године 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Информисање родитеља о захтевима које школа 

поставља ученицима и реализацији појединих програма 

и активности 

Разговори са родитељима,индивидуални рад Током године 

Информисање родитеља о успеху одељења у целини Разговори са родитељима,за-једничке 

анализе 

Током године 

Писмено обавештавање родитеља о постигнућима 

ученика у образовно-васпитном раду 

Писани извештај,подаци о успеху ученика у 

ђачкој књижици 

Извештаји квартално, 

на полугодишту и на  

крају године 

Упознавање родитељаса кодексом понашања ученика и 

кодексом понашања родитеља 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са Правилником о оцењивању и 

Правилником о материјално-дисци-плинској 

одговорности ученика 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља и прикупљање података 

неопходних за сарадњу са породицом 

Упитник за родитеље Током септембра 

Упознавање родитеља са Протоколом о поступању у 

заштити  

деце и ученика од насиља,занема-ривања и злостављања 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са инклузив-ним образовањем Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са планираним 

посетама,излетима, 

екскурзијом... 

Родитељски сатсанци,анкетира-ње 

родитеља,разговор 

Током године 
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Припремање и вођење родитељских 

састанака:планирање времена,броја и садржаја 

сатанака(тематских,ре-довних,ванредних) 

Родитељски састанци-информи-сање 

родитеља о раду и акти-вностима 

одељења,усклађива-ње васпитног деловања 

школе и родитеља 

Најмање 4 пута годишње 

Планирање и вођење групних и индивидуалних 

разговора(најмање 1 час недељно за пријем,а по потреби 

и више) 

Упознавање личности ученика, 

Усклађивање васпитног дело-вања кроз 

саветодавне разговоре са родитељима  

Током године 

Педагошко,психолошко и здравстве-но превентивно 

образовање родите-ља  

Предавање одељенског старе-

шине,педагога,психолога,радио-нице 

Током године 

Организовање заједничких разгово-ра са наставницима  Информисање  Током године 

Избор представника за Савет родите-ља школе Сарадња и размена искустава До 1.10. 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Добро дошли у пети разред- шта 

нас очекује? 

Избор одбора ОЗ (председник, 

секретар, благајник) 

Правилник о одговорности 

ученика и кућном реду школе 

Колико се познајемо? 

- разговор  

- дискусија 

септембар учионица -одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

Дечија недеља 

Моја школа носи име 

По избору ОЗ 

Месец књиге- шта читамо, шта 

волимо да читамо? 

- разговор  

- дискусија 

октобар учионица 

околина школе 

-одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

Какав смо успех постигли на 

првом тромесечју ? 

По избору ОЗ 

Како успешније учити? 

Мој хоби 

- разговор  

- дискусија 

новембар учионица 

околина школе 

-одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

Говоримо о штетности дувана, 

алкохола и дроге 

- разговор  

- дискусија 

децембар учионица -одељењски  

 старешина 
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Какав смо успех постигли на крају 

првог полугодишта? 

Зимски распуст 

-ученици 

 

Школска слава Свети Сава 

 По избору ОЗ 

Неговање навика здравог живота 

-разговор 

-дискусија 

јануар учионица 

околина школе 

-одељењски  

 старешина 

-ученици 

Агресивност и осетљивост        ( 

однос између дечака и девојчица) 

Дан заљубљених-14.фебруар 

По избору ОЗ 

Моји узори 

-разговор, 

-дискусија 

фебруар учионица -одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

Мајко, теби за празник 

Обележавање Дана пролећа- 

поруке природе човеку 

Дан школе 

Какав сно успех постигли на 

трећем тромесечју 

-разговор, 

-дискусија 

март учионица 

околина школе 

-одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

1.април- Светски дан шале 

Психичке и физичке промене у 

пубертету: Кобајаги није ми 

ништа 

По избору ОЗ 

Какви су односи у нашој ОЗ? 

-разговор, 

-дискусија 

април учионица -одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

По избору ОЗ 

Организовање излета, посета, 

екскурзије 

Дан спортског изазова                     

( спортске активности) 

5.јун – Светски дан човекове 

околине 

-разговор, 

-дискусија 

мај учионица 

природа 

 

-одељењски  

 старешина 

-ученици 

 

По избору ОЗ 

Да ли смо задовољни успехом на 

крају школске године? 

-разговор, 

-дискусија 

јун учионица -одељењски  

 старешина 

-ученици 
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Екскурзија 

 
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја 

наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културно-историјског наслеђа и ресурса наше земље. 

Образовни циљеви: 

- обогаћивање знања из биологије (флора и фауна Специјалног резервата „ Царска бара“) 

- проширивање знања из географије (рељеф, клима, реке Тиса и Бегеј , Банат) 

- обогаћивање знања из културе  (дворац Дунђерски крај Бечеја) 

Васпитни циљеви: 

- упознавање ученика са природним лепотама земље у којој живе 

- указивање на различитости земље у којој живе 

- развијање љубави према географији, биологији, архитектури, ликовној култури  

- развијање интересовања за природу, флору и фауну 

- изграђивање  еколошке свести ученика 

- развијање позитивних ставова према националним, културним и уметничким вредностима 

- изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика 

- поспешивање љубави према домовини и њеним лепотама 

- развијање позитивних, социјалних односа међу ученицима и наставницима 

Путни правац: Стапар- Бечеј- Стапар 

Садржај екскурзије: Полазак из Стапара. Обилазак дворца Дунђерски крај Бечеја. Одлазак до Специјалног резервата „ Царска бара“ у околини Зрењанина. 

Обилазак Резервата туристичким бродом. Повратак у Стапар до 21 сат. 

Планирани обухват ученика: ученици петих разреда 

Одељења: 5-1, 5-2 

Трајање екскурзије: један дан 

Техничка организација: Туристичка агенција, школа 

Носиоци садржаја и активности: разредне старешине Светлана Орловић, Тамара Бањац 

Време извођења: април 2018.год. 

Планирани број ученика: 30 

Начин финансирања: самостално, родитељи ученика.



 


	АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	НАЧИНИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
	ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
	Задаци допунске наставе:
	Начин остваривања програма:



	РАД СА РОДИТЕЉИМА

