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1.Полазне основе рада 

 

2.Сврха и циљеви школског програма 

 

3.Наставни план основног образовања и васпитања 

   3.1. Наставни план за први циклус основног образовања и васпитања 

    3.2. Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања 

    3.3.Наставни кадар који реализује наставу 

    3.4.Руководећи кадар задужен за обезбеђивање услова за реализацију школског програма 

 
 

4.Програми редовне, допунске и додатне наставе , осталих облика образово-васпитног рада по разредима са начинима  

4.1.Први разред 

4.2.Други разред 

4.3.Трећи разред 

4.4.Четврти разред 

4.5.Пети разред 

4.6.Шести разред 

4.7.Седми разред 

4.8.Осми разред 

4.9.Програм слободних активности у предметној настави 

 

5.Програм културних активности школе 
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7.Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања 

 

8.Програм професионалне оријентације 

 

9.Програм здравствене заштите 

 

САДРЖАЈ 



2 

 

10.Програм социјалне заштите 

 

11.Програм заштите животне средине 

 

12.Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

13.Програм сарадње са породицом 

 

14. Програм сарадње са Предшколском установом 
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18. Програм инклузивног образовања у школи 

 

19.Програм подршке и компензаторни програми за ученике из осетљивих група 

 

20. АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

-Програм предузимљивости и предузетности ученика- 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

1.    Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.72/2009), 

2. Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном 

програму за трећи разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 1/05) 

3. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред 

основног образовања и васпитања  

4. Услови рада школе 

5. Образовне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице  

6. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе 

 

Према Приручнику за самовредновање рада школе Школски програм треба да садржи : 

 Назив, врсту и трајање Школског програма 

 Сврху, циљеве и задатке Школског програма 

 Обавезне и изборне наставне предмете и њихове садржаје 

 Трајање и основне облике извођења програма 

 Фонд часова за сваки разред 

 Фонд часова за сваки предмет 

 Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Врсте активности у образовно васпитном раду 

 Програмске садржаје и активности којима се остварује факултативни део   

 Школског програма (предмети којима се задовољавају интереси ученика) 

 
 
 

 

 

Школски програм је усвојен од стране Школског одбора, 11.09.2015.године са следећим  

деловодним бројем: 01-194/15 
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СВРХА И  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1. Сврха програма образовања: 

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

информатичке писмености, неопходне за живот у савременим условима; 

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

сопствену личност и потенцијеле, 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. 

2.Циљеви школског програма изведени су из општих принципа и циљева и задатака образовања и васпитања . Сагласно томе, школски 

програм усмерен је на остваривање следећих циљева : 

1.  Обезбеђивање једнаког права и доступнсти образовања и васпитања свој деци 

2. Заснивање образовања на достигнућима савремене технологије 

3. Квалитетно образовање засновано на уважавању узраста и личности детета и његових образовних потреба  

4. Демократско окружење у коме се поштују основне моралне вредности 

5. Разновресност метода и облика рада којима у складу са индивидуалним потребама и способностима ученика 

6. Ефикасна комуникација и сарадња са породицом, локалном заједницом и широм друштвеном средином 

7.  Отвореност према педагошким и организационим иновацијама 

8. Пун развој сваког детета у складу са његовим потребама и интересовањима 

9. Оспособљавање детета за живот и рад у савременом друштву – развој критичког мишљења, иницијатривности, потребе за 

континуираним самообразовањем , доношење самосталних, ваљаних одлука, сарадња са другима – тимски рад и пријатељство, 

одговорни грађани са развијеним осећањем националне припадности и толеранције према другима  

 

 Школски програм усмерен је и на реализовање општих исхода и стандарда образовања и васпитања односно конципиран је тако да 

ученици буду оспособљени да  : 

1. Усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање 

2. Науче да уче и да користе свој ум 

3. Идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење 

4. Раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице 

5. Одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима 

6. Прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације 

7. Ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима 

8. Ефикасно и критички користи науку и технологију , уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини 

9. Схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани 

10. Покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну орјентацију ка остваерњу 

циљева и постизању успеха 

 Школски програм усмерен је и на постизање општих и посебних стандарда постигнућа ученика – скуп знања. вештина и вредносних 

ставова које ученик треба да поседује 
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3.НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

  
Школски програм остварује се у складу са прописани наставним планом и програмом у два циклуса :   

 

3.1.НАСТАВНИ  ПЛАН  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉН

О 

ГОДИШЊЕ 

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

2. Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72     

5. Природа и друштво / / / / 2 72 2 72 

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

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

8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

 УКУПНО 19 684 20 720 20 720 20 720 

 Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

        

1. Верска настава/Грађанско 

васпитање  

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција 1 36 / / 1 36 1 36 

3. Рука у тесту-Откривање 

света 

/ / / / / / / / 

4. Чувари природе / / 1 36 1 36 / / 

5. Лепо писање / / / / / / / / 

6. Од играчке до рачунара / / / / / / 1 36 

 УКУПНО Б 2 72 2 72 3 108 3 108 

 УКУПНО А+Б 21 756 22 792 23 828 23 828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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Ред.бр. ОБЛИК 

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Редовна настава 21-24* 756-864* 22-25* 792-900*     

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

3. Додатни рад       1 36 

 

 

Ред.бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње  

недељно 

 

годишње 

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

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 

 

 

3.2.НАСТАВНИ  ПЛАН  ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Ред.бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Недељено Годишње Недељно Годишње Недељено Годишње Недељно годишње 

1. Српски јеик1 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Немачки  језик  2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техничко и информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

 Укупно А 23 828 24 864 26 936 26 884 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

ПЕДМЕТИ 

                        

1. Верска настава/грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик-енглески језик
4
 2 72 2 72 2 72 2 68 
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3. Физичко васпитање-изабрани 

спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

 Укупно Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

 Укупно А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

 В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

                        

1. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 36 

   Укупно В 1 36 1 36 1 36 1 34 

   Укупно А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ  

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Р.бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно Годишње Недељно годишљње 

1. Редовна настава 28-31* 1008-1116* 29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-1224* 31-33* 1054-1122* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

 

 

 

 

Р.бр 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Недељно годишње Недељно Годишње Недељно Додишње Недељно Годишње 

1. Обавезне наставне активности         

   Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности         

   Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

   Екскурзије До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 дана годишње 
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3.3.НАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и презиме Занимање Предмет који предаје ГРС Лиценца 
% ангаж. 

 у школи 
% ангаж. у другој школи 

Зорица 

Папулић 

Проф. разр. 

Наставе 

Учитељица I/1 
26 да 100% / 

Светлана 

Гајчин 

Проф. разр. 

Наставе 
Учитељица II/1 24 да 100% / 

Драгица 

Завишин 

Проф. разр. 

Наставе 

Учитељ  

II/2 
21 да 100% / 

Милена Зрнић Проф. разр. 

Наставе 

Учитељица 

III/1  
33 да 100% / 

Браниславка 

Поповић 

Проф. разр. 

Наставе 

Учитељица 

III/2 
33 да 100% / 

Срђан Косовац 
Проф. разр. 

Наставе 

Учитељ 

IV/1 
2 да 100% / 

Светлана Радин Проф. разр. 

Наставе 

Учитељица 

IV/2 
24 да 100% / 

Марија Мандић Проф. разр. 

Наставе 

Учитељ у ПБ 
2 да 100% / 

Гордана 

Бојанић 

Наст. разр. 

Наставе 

Учитељица у ПБ 
4 не 100% / 

Снежана 

Крагуљац 

Наставник 

разредне 

наставе 

Српски језик 

VI, VII разред 
12 да 88,8% / 

Станислава 

Чивчић 

Проф. срп. 

језика и 

књижевности 

Српски језик 

V, VIII разред 
13 да 100% / 

Светлана 

Чувардић 

Проф. раз. 

наставе 

Немачки језик 

1.-3. разреда 
 да 50% / 

Светлана 

Орловић 

Проф. нем. 

Језика 

Немачки језик 

4.-8. разреда 
16 да 100% / 

Маја Јеличић 
Проф. енгл. 

Језика 

Енглески језик 

V- VIII разреда 
5 Да 88,8% / 

Силвиа 

Ковачевић  
Мастер учитељ 

Матиматика 

VIр  
2 Не 44% 22% ОШ „Д. Обрадовић“ 

Зорица 

Симеуновић 

Проф. разр. 

Наставе 

Математика  

V, VIII разред 
10 Не 88,9% / 

Срђан Плавшић Проф. физике Физика  11 Да 60% 60% ОШ „22. Октобар“ Б. 
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VI-VIII разред Моноштор 

Александра 

Шућур 
Проф. хемије 

Хемија  

VII-VIII разред; 

Математика VII р. 

5 Не 85% / 

Јелка 

Филиповић 

Дипломирани 

биолог 

Биологија 

V-VIII разреда 
1 Да 80% / 

Растко 

Стоканов 

Професор 

историје  

Историја  

V-VIII разреда; 
13 да 70% 

30% Гимназија „Вељко 

Петровић“ 

Мирјана 

Јовановић 

Професор 

географије 

Географија 

V-VIII раз.; 
9 Да 70% 

30% ОШ „Д. Обрадовић“, 

Сомбор 

10% „Никола Тесла“ Б. 

Брестовац 

Зоран 

Стојановић 

Проф 

Информат. 

Инфор. 

V-VIII раз.; 
6 да 40% 

20% ОШ „22. Октобар“, Б. 

М.; 25% ОШ „БЈ“, СО 

Слађана 

Мрђанов 

Димић 

Наставник ТиО 
ТиО  

V-VIII раз.; 
29 Да 80% 

10 % ОШ „Д. О.“, 10% „А. 

М.“ Сомбор 

Бојан 

Марковић 

Проф. физичке 

култруре 

Физичко – изабрани 

спорт VII, VIII раз. 
5 да 20% 60% ОШ Б. Грачац 

Мирослав 

Трипуновић  

Проф. физичке 

култруре 

Физичко  

V-VIII раз. 
21 да 100% / 

Свитлана 

Узелац 

Проф. музичке 

култруре 

Музичко 

V-VIII раз. 
11 Да 50% ОШ Б. Брестовац и Б. Грачац 

Невена Бајић 
Проф. ликовне 

културе 

Ликовно 

V-VIII раз. 
4 не 50% 

30% СТШ Сомбор 

25% мед. Школа Сомбор 

Тијана Француз Мастер педагог 
Грађанско васпитање 

од 5.до 8.разреда 
4 да 70% / 

Радо 

Тодоровић 

Апсолвент 

богословије 

Православни 

катехизис  

I-VIII р.  

6 не 55% 

50% ОШ „Ср.Милетић“, 20% 

ОШ „Јожеф Атила“, 

Богојево 
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3.4.РУКОВОДЕЋИ КАДАР  ЗАДУЖЕН ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Директор школе Jeлена Милић 

Школски одбор Представници запослених: 

1. Милена Зрнић 

2. Растко Стоканов 

3. Мирјана Јовановић 

 

Представници родитеља: 

1. Весна Стајшић 

2. Душка Сандић 

3. Биљана Инђић 

 

Представници локалне самоуправе: 

1. Зорица Пекез 

2. Синиша Милић 

3. Божана Јеремић 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                                                                           1.Зорица Папулић-учитељица првог разреда 

                                   2.Радо Тодоровић – наставник верске наставе 

3. Ивана Давидов-наставник немачког језика 
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Фонд часова за први разред  

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Немачки језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас 2 72 

5 Ликовна култура 1 36 

6 Музичка култура 1 36 

7 Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 19 684 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Верска настава  -  православни  катихизис  

 

1 36 

2 Грађанско васпитање / / 

 
В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 
  

1 Чувари природе / / 

2 Лепо писање / / 

3 Народна традиција 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б 21 756 

Ред. 

број 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Редовна настава 21 756 

2 Допунска настава 2 72 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г   

Ред. 

број 
Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине  1 36 

2 Екскурзија   1 дан 
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3 
Друштвене, техничкер, хуманитарне, спортске и културне 

активности 
2 72 

Укупно : А+Б+В+Г+Д 25 936 

 

 

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 су: 

- 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 начелимасталног 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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

- уважавања плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и 

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

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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А. Обавезно наставни предмети 

       

СРПСКИ ЈЕЗИК - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 

 

Циљ и задаци наставе српског језика 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и 

стилског израза; 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

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

истраживачког) 

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

жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 

Оперативни задаци 
- правилно изговорати гласове 

- изражавати мисли, идеје и осећање 

- индентификовати гласове, речи и реченице 

- писати штампаним и писаним словима 

- савладавати технике читања 

- правилно изговарати гласове, речи и реченице 

- правилно интонирати реченицу 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 

- правилно употребљавати велико слово на почетку реченице у писању имена и презимена и имена једночланих назива 

- правилно употребљавати тачку, упитник и узвичник 

- уочавати врсте књижевног дела 

- разликовати позитивне и негативне јунаке 

- разликовати стварно од имагинарног 

- издвајати главне актере, време и место радње 
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- изражавати сопствени утисак и став о прочитаном 

- слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје 

- слободно и усмерено препричавати једноставне текстове 

- слободно и подстицајно описивати предмете и појаве 

- суштински импровизовати текст 

- слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје 

- слободно и усмерено препричавати једноставне текстове 

- слободно и подстицајно описивати предмете и појаве 

- суштински импровизовати текст 

 
ЛИТЕРАТУРА:                                                                                                                                                                                                                                                                       

С. МАРИНКОВИЋ (1995.): МЕТОДИКА КРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,                                                                                            

ИНТЕРНЕТ 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ (Едука) 

АНАМАРИЈА ВИЧЕК (2005): СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ 

РАДМИЛА ЖЕЖЕЉ-РАЛИЋ: ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 
 

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО ОБЛИК РАДА МЕТОДЕ РАДА 

Основе читања и 

писања 

 

60 

 

52 

 

5 

 

117 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

игра, илустративна 

Језик 

а) Граматика  

3 

 

1 

 

1 

 

5 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

демонстративна 

илустративна 

игра улога 

б) Правопис  

1 

 

2 

 

2 

 

5 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

Вербална, 

демонстративна  писаних 

радова 
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Садржаји програма 
Начин 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА 

И ПИСАЊА 

 

- Претходна 

испитивања  

- Припрема за 

читање и 

писање 

- Почетно читање 

и писање 

- дијалошка 

- демонстратив

на 

- илустративна 

1СЈ.1.2.1. влада основном 

техником читања 

ћириличког текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са 

текстом,проналазећи 

информације експлицитно 

исказане у једној 

реченици,пасусу,или у 

јеноставној 

1СЈ.2.2.1. чита текст 

природно,поштујући 

интонацију 

реченица/стиха; уме да 

одреди на ком месту у 

тексту је пауза,место 

логичког акцента; који 

део текста треба 

прочитати брже,а који 

спорије  

1СЈ.3.2.1. изводи 

сложеније закључке 

на основу 

текста,обједињујући 

информације из 

различитих делова 

дужег текста 

1СЈ.3.2.7. објашњава 

и вреднује догађаје и 

поступке ликова у 

Књижевност    

а) Школска лектира  

36 

 

7 

 

 

 

43 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

Демонстративна, 

дијалошка, текстуална, 

учење путем открића, 

илустративна 

б) Домаћа лектира 3 1  4 Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

Демонстративна, 

дијалошка, текстуална, 

учење путем открића, 

илустастивна 

Језичка култура    

а) Усмено 

изражавање 

        1         3                4 Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

Вербална, дијалошка, 

учење путем открића 

б) Писмено 

изражавање 

1 1  2 Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни, 

индивидуалузован 

 

УКУПНО 105 67 8 180   
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- Усавршавање 

читања и 

писања 

 

 

табели(ко,шта,где,када,коли

ко и сл. ) 

1СЈ.1.2.4.  препозна и 

користи основне делове 

текста и 

књиге(наслов,пасус,име 

аутора,речник) 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај 

текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се 

допада,да ли му је 

занимљив;да ли постоји 

сличност између  ликова и 

ситуација из текста и особа 

и ситуација које су му 

познате;издваја речи које су 

му непознате 

1СЈ.1.3.1. пише штампаним 

и писаним словиа ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст 

1СЈ.1.3.8. користи скроман 

фонд речи(у односу на 

узраст);правилно их 

употребљава 

1СЈ.1.3.9 пише кратку 

поруку  ( о томе куда 

иде,зашто касни и сл) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне 

од небитних 

информација; одређује 

след догађаја у тексту  

1СЈ.2.2.7. изводи 

једноставне закључке на 

основу текста (предвиђа 

даљи ток 

радње,објашњава 

расплет,уочава 

међусобну повезаност 

догађаја,,на основу 

поступака јунака/актера  

закључује о њиховим 

особинама,осећањима,на

мерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој 

став о садржају текста и 

образлаже зашто му се 

допада/не допада,због 

чега му  је 

занимљив/незанимљив; 

да ли се слаже/не слаже 

са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9.издваја делове 

текста који су му нејасни 

1СЈ.2.3.1. зна и користи 

писана и штампана слова 

ћирилице 

 

тексту(нпр. 

Објашњава зашто је 

лик поступио на 

одређен начин, или 

вреднује крај приче  у 

односу на своја 

предвиђања  таком 

читања текста , или 

износи свој став о 

догађајима из текста) 

1СЈ.3.3.1.  пише 

јасним,потпуним,добр

о обликованим 

реченицама; користи 

разноврсне 

синтаксичке  

конструкције,укључуј

ући и сложене 

1СЈ.3.3.5. користи 

богат фонд речи ( у 

односу на узраст) 

ЈЕЗИК 

- граматика(глас, 

слово, реч, реченица; 

реченице по значењу; 

- демонстратив

на 

- текстуална 

- дијалошка 

1СЈ.1.3.3.  почиње реченицу 

веиким словом,завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.2.3.2. употребљава 

велико слово приликом 

писања имена држава и 

места и њихових 

1СЈ.3.3.6. издваја 

пасусе 

1СЈ.3.4.1. именује 

врсте и подврсте речи 
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речи које казују какво 

је нешто и речи које 

казују где и када се 

врши радња) 

- правопис(Велико 

слово на почетку 

реченице, у оисању 

имена, назив школе и 

једночланих 

географских појмова; 

реченични знаци 

- учење путем 

открића 

- илустративна 

- игра улога 

1СЈ.1.3.4.употребљава 

велико слово приликом 

писања личних имена,назива 

места(једночланих),назива 

школе 

1СЈ. 1.4.5. познаје значења 

речи и фразеологизама који 

се употребљавају у 

свакодневној комуникацији( 

у кући,школи и сл.) 

 

становника 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; 

варира језички израз( ред 

речи у реченици,типови 

реченица,ду+ина 

реченице... ) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; 

излагање организује око 

основне идеје коју 

поткрепљује 

одговарајућим детаљима  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. користи фонд 

речи примерен узрасту; 

употребљава синониме 

(нпр. Да избегне 

понављање) 

(властите и 

заједничке именице) 

1СЈ.3.4.4. одређује 

значења непознатих 

речи и 

фразеологизама на 

основу ситуације и 

текста/контекста у 

којем су употребљени 

КЊИЖЕВНОСТ 

- Школска лектира( 

поезија, проза, 

драмски текстови из 

Буквара и Читанке) 

- Домаћа лектира( 

Збирке песама: 

Ј.Ј.Змај, 

Д.Максимовић, 

М.Тешић) 

- Читање текста 

- Тумачење текста 

- Књижевни 

појмови( песма, 

прича, драмска игра) 

- демонстратив

на 

- текстуална 

- дијалошка 

- учење путем 

открића 

1СЈ.1.5.2. препознаје 

књижевне врсте (бајку и 

басну) 

1СЈ.1.5.3.  одређује главни 

догађај и ликове (који су 

носиоци радње) 

1СЈ.1.5.4.  одређује време и 

место дешавања радње у 

књижевноуметничком 

тексту 

 

1СЈ.2.5.2. одређује 

фолклорне форме (кратке 

народне умотворине –

пословице,загонетке,брза

лице) 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне 

особине,осећања,изглед и 

поступке ликова; и 

односе међу ликовима у 

књижевнооуметничкомте

ксту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе 

међу догађајима( нпр. 

Одређује редослед 

догађаја у 

књижевноуметничком 

1СЈ.3.5.1. тумачи 

особине,понашање и 

поступке ликова 

позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава 

узрочно-

последичне везе 

међу догађајима у 

тексту 
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тексту) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

- Основни облици 

усменог и писменог 

изражавања                  

( препричавање, 

причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

описивање 

предмета) 

- Усмена и писмена 

вежбања 

- демонстратив

на 

- текстуална 

- дијалошка 

- учење путем 

открића 

1СЈ.0.1.1. познаје основна 

начела вођења разговора: 

уме да започне разговор, 

учествује у њему и оконча 

га; пажљиво слуша своје 

саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме 

учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст 

природно,поштујући 

интонацију 

реченице/стиха,без тзв. 

“певушења” или 

“скандирања” 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или 

крећи информативни текст 

на основу претходне израде 

плана текста и издвајања  

заједничких делова или 

занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално 

(својим речима) да описује и 

да прича на задату тему: 

држи се теме,јасно 

структурира 

казивање(уводни,средишњи 

и завршни део 

казивања),добро 

распоређујући основну 

информацију и додатне 

информације 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив 

начин да почне и заврши 

своје причање  
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1СЈ.0.1.7. уме у кратким 

цртама да образложи неку 

своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани 

своју тврдњу или став 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 72 часа 

 

Општи циљ : оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог 

непосредног окружења. 

 

Општи стандарди : 

да ученик богати себе упознајући другог, да стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

 

Посебни стандарди :  

-да ученик разуме и реагује на краћи усмени текст са познатим темама 

-да усмено изражава садржаје у вези са познатим темама 

-да остварује комуникацију са саговорницима, размењује кратке информације 

-препознаје основне принципе граматике. 

 

Тематика : 1. Моја школа 

2. Моји другови 

3. Моја породица 

4. Празници 

5. Мој дом 

6. Храна 

7. Одећа 

8. Овде живим 

 

Одобрени прописани уџбеник и аутор: 

,,Komm, wir gehen spielen! Du und ich 1“, Немачки језик за 1. разред основне школе; аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, 

Иванка Фајфер-Чагоровић; издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (2006) 
 

 
 

 

 

 

 

Број 

 

Планирано часова за: 
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Редни 

број 

Наставна тема часова 

по 

теми 

 

 

 

обраду 

 

 

утврђивање 

 

 

понављањe 

 

 

 

вежбавање 

 

 

 

систематизација 

 

 

 

провера 

 

I 

 

Meine  Schule 

 

10 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

II 

 

Meine Freunde 

 

 

10 

 

3 

 

1 

 

1 

 

4 

 

- 

 

1 

 

III 

 

 

Meine Familie 

 

7 

 

3 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

IV 

 

Feste und 

Bräuche 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

    V 

 

 

Mein Zuhause 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

   VI 

 

Essen und  

Trinken 

 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

   VII 

 

Kleidung 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

   VIII 

 

Hier lebe ich 

 

12 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

72 

 

 

22 

 

14 

 

 

7 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

7 
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Циљ и задаци наставе математике 

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 

ЗАДАЦИ 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

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

појава; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска тела 

- одређивати положај предмета 

- разликовати и именовати тачку, дуж и линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским прибором 

- упоређивати по облику и дужини 

- уочити однос између предмета по облику, боји и величини 

- користити математичке термине: скуп, елеменат 

- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100 

- употребљавати знаке једнакости и неједнакости 

- савладати сабирање и одузимање до 100 

- схватити појам 0 

- успешно решити текстуалне задатке 

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак плаћања 

- мерити дужину: стопом, кораком.. 
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ЛИТЕРАТУРА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Н. ПЕТРОВИЋ, Ј. ПИНТЕР (2006): МЕТОДИКА НАСТАВЕ НАТЕМАТИКЕ,                                                                                                                                                                                                                           

ИНТЕРНЕТ 

А. ВИЧЕК: СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ (ЕДУКА) 

 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО ОБЛИЦИ РАДА МЕТОДЕ РАДА 

Предмети у простору и односи међу њима 8           3 

 

 

       1 12 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару 

Вербална, 

демонстративна, 

дијалошка, 

хеуристичка, 

писаних радова, 

игра, 

илистативна 

Линија и област 6 4 

 

 

      2 12 

Фронталан, 

индивидуалан, 

групни 

Вербална, 

демонстративна, 

писаних радова, 

практичних 

радова, игра, 

илустративна 

Класификација предмета према 

особинама  
3 1 

 

 

        1 
5 

Групни, у пару, 

фронталан, 

индивидуалан 

Практичних 

радова, 

дијалошка, 

вербална, 

илустративна 

Природни бројеви до 100 66 67 

 

10 143 

Фронталан, 

индивидуалан, у 

пару, групни 

Дијалошка, 

хеуристичка, 

текстуална, 

писаних радова 

Мерење и мере 5 3 
 

_ 
8 

Фронталан, у 

пару 

Дијалошка, 

демонстативна, 
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хеуристичка 

УКУПНО 70 110  180   
 

 

Садржаји програма Начин реализације 
ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ 

И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу 

предметима      ( лево- 

десно, горе- доле...) 

- Предмети (облика круга, 

квадрата и правоугаоника)   

-демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

1МА.1.2.1.  уме да именује 

гоеметријске објекте у 

равни  

( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, 

права, полуправа и угао) и 

уочава међусобне односе 

два геометријска објекта у 

равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

1МА.2.2.1.  уочава међусобне 

односе геометријских 

објеката у равни 

 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

- Врсте линија(крива, права, 

изломљена,отворена,затвор

ена) 

- Унутрашњост и 

спољашњост (у, на, ван) 

- Дуж 

 -демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

 

  

КЛАСИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА ПРЕМА 

СВОЈСТВИМА 

-      Упоређивање предмета 

према два својства 

(облик-боја; дуже-краће; 

шире - уже; веће – мање) 

- демонстративна 

- илустративна 

- истраживачка 

1МА.1.2.1.  уме да именује 

гоеметријске објекте у 

равни  

( квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, 

права, полуправа и угао) и 

уочава међусобне односе 

два геометријска објекта у 

равни ( паралелност, 

нормалност,припадност) 

1МА.2.2.1.  уочава међусобне 

односе геометријских 

објеката у равни 

 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 

100 

- Читање и писање 

бројева 

- Математички знаци 

- Упоређивање бројева 

- Редни бројеви 

- демонстративна 

- дијалошка 

- игра 

- истраживачка 

- текстуална 

1МА.1.1.1. зна да прочита и 

запише задати број,уме да 

упореди бројеве по 

величини  и да прикаже 

број на датој бројевној 

полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност 

1МА.2.1.1.уме да примени 

својство природних бројева ( 

паран, непаран, највеци, 

најмањи, претходни, следећи 

број) и разуме декадни бројни 

систем 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, 

1МА.3.1.1.  уме да примени 

својства природних бројева  

у решавању проблемских 

задатака  

1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и 

одузимања и уме да их 
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- Сабирање и одузимање 

- Једначине 

бројевног израза  са 

највише две операције 

сабирања и одузимања до 

100 

1МА.1.1.4. уме да на основу 

текста  правилно постави 

израз са једном рачунском 

операцијом 

1МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине 

рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. рачуна вредност 

израза  са највише две 

операције 

 

примени  

1МА.3.1.4. уме да одреди 

решења неједначине са 

једном операцијом 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

- Динар 

- Метар 

- илустративно 

- демонстративна 

експериментална 

- игра  

1МА.1.2.3. користи 

поступак мерења дужине 

објекта,приказаног на 

слици,при чему је дата 

мерна јединица 

1МА.1.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 

различитих апоена  и 

рачуна са новцем у 

једноставним ситуацијама 

 

1МА.2.4.1.  уме да изрази 

одређену суму новца  преко 

различитих апоена  и рачуна 

са новцем у сложенијим 

ситуацијама  

1МА.2.4.2. зна јединице за 

време( секунда, 

минут,сат,дан, месец, година) 

и уме да претвара веће у мање  

и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

1МА.3.4.1. зна јединице за 

време( секунда, 

миунут,сат,дан, месец, 

година, век) и уме да 

претвара из једне 

јединице у другу  и 

пореди временске 

интервале у сложенијим 

ситуацијама 

 

СВЕТ ОКО НАС - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72 

Циљ и задаци наставе природа и друштво 

ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено 

спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија 

код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и 

културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и 

друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују 

и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.  

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку 

наставника путем следећих активности: посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, 

експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних 

метода. 

 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су: 

 

- препознати и уважити сличности и разлике међу појединостима 

- препознати своје жеље и интересовања 

- именовати групе којима припада 

- описати своју породицу, обичаје и празнике 

- именовати основне објекте лок. средине 

- разликовати живу од неживе природе 

- упознати основна својства воде, ваздуха и земљишта 

- упознати биљке и животиње у окружењу 

- уочити разлике и сличности међу живим бићима 

- уочити понашања материјала под различитим утицајима 

- развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину 

- сналазити се у времену и простору 

- уочити и именовати различите временске промене 

- решавати различите проблемске ситуације 

- упознавати  и придржавати се правила у саобраћају 

- познавати и поштовати елементе културе живљења 

- бринути о здрављу 

- водити рачуна о безбедности 
 

ЛИТЕРАТУРА:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ГРДИНИЋ др БРАНИСЛАВ (200: 1.): : МЕТОДИКА ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ , СОМБОР, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ,                                                                         

ИНТЕРНЕТ 

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ (ЕДУКА) 

 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО ОБЛИЦИ 

РАДА 

МЕТОДЕ РАДА 

1. Ја и други 8 1  9 Фронталан, 

индивидуалан, 

у пару 

- игра улога 

- дијалошка 

- радионичарска 

- илустративна 

- интерактивна 

- амбијентална 

2. Култура живљења 8 2 1 10 
Групни, 

Фронталан, 

идивидуалан 

- -игра улога 

- илустративна 

- амбијентална 

- експериментална 
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- интерактивна 

- кооперативна 

3. Жива и нежива природа 26 13 3 42 Фронталан, 

групни у пару 

- -игра улога 

- илустративна 

- амбијентална 

- експериментална 

- интерактивна 

- кооперативна 

4. Оријентација у простору и 

времену 

6 3 1 10 Фронталан, 

индивидуалан, 

у пару 

- партиципативна 

- кооперативна 

- дијалошка 

- експериментална 

УКУПНО: 48 19 5 72   

 

 

Садржаји програма Начин реализације 
ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ЈА И ДРУГИ 

- Ја као природно и 

друштвено биће 

- Амбијент у коме 

живим 

- Групације људи у 

окружењу 

- Празници и обичаји 

- Дечја права 

- игра улога 

- дијалошка 

- радионичарска 

- илустративна 

- интерактивна 

- амбијентална 

1СОН.1.5.1.  зна које 

друштвене групе постоје и ко 

су њихови чланови  

1СОН.1.5.2. зна основна 

правила понашања у 

породици,школи и насељу  

1СОН.1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и њихгову  

улогу 

1СОН.1.5.4.  зна који су 

главни извори опасности по 

здравље и живот људи и 

основне мере заштите 

1СОН.2.5.1.  зна које су 

улоге  различитих 

друштвених група и 

њихових чланова 

1СОН.2.5.2.  зна која су 

права и обавезе  чланова у 

различитим друштвеним 

групама  

1СОН.2.5.3.  разуме 

повезаност и међузависност 

различитих људских 

делатности  

-  

1СОН.3.5.1.  разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група  и разлике међу њима  

- 1СОН.3.5.2.  разуме да се 

права и обавезе чланова  

дручтвених група међусобно 

допуњују 

ЖИВА И НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

- Жива 

природа(биљке и 

животиње) 

- Нежива природа 
(вода, ваздух, 

земљиште),  

- Материјали и 

њихова својства 

- Веза живе и 

- -игра улога 

- илустративна 

- амбијентална 

- експериментал

на 

- интерактивна 

- кооперативна 

1СОН.1.1.2.  зна ко и шта 

чини живу и неживу природу  

1СОН.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да 

класификује жива  бића  

према једном од следећих 

критеријума: изгледу,начину 

исхране, кретања и 

размножавања 

1СОН.1.1.5. препознаје и 

1СОН,2.1.1. разуме 

повезаност живе и неживе 

природе  на очигледним 

примерима 

1СОН,2.1.2. зна основне 

разлике иумеђу биљака 

,животиња и људи  

1СОН,2.1.3. примењујње 

вишеструке критеријуме 

класификације шивих бића 

1СОН,2.1.4. зна улогу 

1СОН.3.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на мање 

очигледним примерима 

- 1СОН.3.1.2. разуме 

функционалну повезаност 

различитих делова тела 

живих бића 
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неживе природе        
( светлост и сенка) 

 

именује делове тела живих 

бића  

1СОН.1.3.1. зна основна 

својства воде,ваздуха и 

земљишта  

1СОН.1.6.1.  зна основне 

одлике рељефа  и 

површинских вода 

1.СОН.15.5.Зна које врсте 

материјала постоје 

 

основних делова  живих 

бића 

1СОН,2.1.5. разуме 

повезаност услова живота и 

живих бића у станишту 

1СОН,2.1.6. разуме  

међусобну зависност живих 

бића у животној заједници 

1СОН,2.3.5. разликује 

повратне и неповратне 

промене материјала 

ОРЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

- Кретање 

- Оријентација у 

простору 

- Сналажење у 

времену 

 

- партиципативна 

- кооперативна 

- дијалошка 

- експериментална 

1СОН.1.4.2.  зна помоћу чега 

се људи орјентичу у простору: 

лева и десна 

страна,карактеристични 

објекти 

1СОН.1.4.4. зна јединице за 

мерење времена: дан, недеља, 

месец, година, деценије и век 

1СОН.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара 

- 1СОН.2.4.1. зна да 

кретање тела зависи од 

силе која на њега делује 

,врсте подлоге и облика 

тела 

-  

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

 

 

- Елементи културе 

живљења 

- Саобраћај  

- демонстративна 

- игра улога 

- дијалошка 

- радионичарска 

- текстуална 

- илустративна 

1СОН.1.2.3.  разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека по очување 

природе  

1СОН.1.5.5.  зна поступке за 

очување и унапређивање 

људског здравља 

1СОН.1.6.2.  зна основне 

типове насеља и њихове 

карактеристике 

1СОН.1.6.5.  зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости 

1СОН.2.2.3. зна основне 

мере заштите живе и 

неживе природе као 

природних ресурса  

1СОН.2.2.4. зна шта је 

добробит  животиња  и 

поступке којима се она 

штити  

- 1СОН.2.6.5. уочава 

сличности и разлике 

између начина живота 

некад и сад 

-  

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ и задаци наставе ликовне културе 
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ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се 

развијају према својим психофизичким способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 

 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА 

ВЕЖБАЊЕ И 

ЕСТ. 

ПРОЦЕНА 

УКУПНО 

ОБЛИЦИ 

РАДА 

МЕТОДЕ РАДА 

1. Облици и њихови квалитети 4 2 6 

Групни, 

фронталан 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- илустративна 

2. Односи у видном пољу 6 4 10 

Фронталан, 

идивидуални, 

групни 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- илустративна 

3. 
Временски и просторни низови (цртани 

филм и стрип) 
2 2 4 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- монолошка 

- илустративна 

4. Светло и сенка 2 2 4 
Фронтални, 

индивидуални 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

5. Тактилност 2 2 4 

Фронтални, 

индивидуални 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- илустративна 

6. Изглед употребних предмета (дизајн) 2 2 4 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

- монолошка 

- кооперативна 

- дијалошка 

- илустративна 

7. 
Одређени предмет као подстицај за рад – 

перформанс 
1 1 2 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

- монолошка 

- кооперативна 

- дијалошка 

- истраживачка 

8. 
Преобликовање материјала или предмета 

њиховим спајањем 
1 1 2 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка 

стваралачка 

УКУПНО 20 16 36   
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Садржаји програма Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

Облици и њихови квалитети 

- Појам облика 

 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- илустративна 

- развити способност за опажање облика, величина, 

светлина, боја... 

- развијати креативност и оригиналност у раду 

- препознати линије, боје и шаре 

 

Односи у видном пољу 

 

            -    Појам оријентације 

 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- илустративна 

- развити способност за опажање положаја облика у 

природи 

- разумевати природне законитости и друштвене 

појаве 

- развијати креативност и оригиналност 

 

 

Временски и просторни низови 

- Цртани филм и стрип 

- демонстративна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- монолошка 

- илустративна 

- стицати основна знања о цртаном филму и стрипу 

- практично примењивати своју креативност и 

оргиналност 

 

Светло и сенка 

 Углови гледања и даљина осветљења 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- стицати знања о природној и вештачкој светлости 

и сенци 

- примењивати стечено знање уз креативност 

Тактилност 

Препознавање материјала додиром 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- илустративна 

- развијати осећај за разне материјале путем додира 

- развијати способност за препознавање 

традиционалне, модерне и савремене уметности 

- стварати интересовање за посећивање изложби, 

галерија, музеја... 

 

Изглед употребних предмета 

Дизајн 

 

- монолошка 

- кооперативна 

- дијалошка 

- илустративна 

- стицати знања о дизајну 

- примењивати стечена знања кроз израду 

сопственог дизајна 

- развијати моторичке способности 

 

Одређени предмети као подстицај за 

рад 

Акција, радња, доживљај... 

 

- монолошка 

- кооперативна 

- дијалошка 

- истраживачка 

- уочавати одређене предмете као подстицаје за рад 

- развијати креативност и оргиналност 

 

Преобликовање материјала или 

предмета њиховим спајањем 

Појам спајања 

 

- демонстративна 

- дијалошка 

  -  стваралачка 

- схватити појам спајања или везивања 

- примењивати спајање и везивање сопственим 

креацијама 

- развијати осећај за лепо, практично 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36  

 

НАСТАВНА ТЕМА ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО ОБЛИЦИ 

РАДА 

МЕТОДЕ РАДА 

Извођење музике 15 8 2 25 Фронталан 

индивидуалан, 

групни, у пару 

Демонстративна, 

аудитивна, 

истраживачка, 

кооперативна, 

дијалошка 

Слушање музике 6 2  8 Фронталан, 

групни, 

индивидуала 

Демонстативна, 

аудитивна, 

кооперативна, 

дијалошла 

Стварање музике  3  3 Индивидуалан, 

фронталан, у 

пару 

Демонстративна, 

дијалошка, 

аудитивна 

истраживачка  

УКУПНО 21 13 2 36   

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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Извођење музике певање  

 свирање 

     демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- истраживачка 

- кооперативна 

 - развити интересовања, музичке осетљивости и 

креативности 

-разумети могућност музичког изражавања 

-певати једноставне песме 

-разликовати звуке које ствара глас и музички инструменти 

-креирати једноставне пратње измишљати покрете уз музику 

Слушање музике 

Вокално- инструменталне композиције 

Народне песме и игре 

     демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

-разликовати звукове музичких инструмената 

-упознавати традиционалну и уметничку музику свога и 

других народа 

-препознати неке мелодије 

Стварање музике 

Опонашање звукова из природе 

Ритмички и звучни ефекти 

Смишљање ритмичких целина 

     демонстративна 

- аудитивна 

- дијалошка 

- истраживачка 

 

- развијати креативност 

- користећи глас и тело изразити искуство и доживљаје 

- импровизовати ритмички дијалог на различитим изворима 

музике 
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Разноврсним  систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању 

и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

ЗАДАЦИ: 

- стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине. 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

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

неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

- формирања морално- вољних квалитета личности; 

- оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 

 

 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

      -   задовољење основних дечјих потреба за кретаем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 
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- стцање моторичкох умења у свим природним( фитогенетским)облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, 

ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;  

- стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

Наставна целина, тема 

 

Број часова 

по темама: 

   

Укупно ОБРАДА УВЕЖБАВ

АЊЕ 

ПРОВЕРА 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 23 
 

8 

 

12 

 

3 

СКАКАЊА И ПРЕСКАКАЊА 17 

 

           7 

 

           9 

 

1 

БАЦАЊА И ХВАТАЊА 13 

 

4 

 

8 

 

1 

 

ВИШЕЊА, УПОРИ И ПЕЊАЊА 9 

 

5 

 

4 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 8 

 

5 

 

3 

 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 10 
 

2 

 

8 

 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 7 
 

           3 

 

3 

 

1 

ВЕЖБЕ РЕКВИЗИТИМА И ШТАФЕТНЕ 

ИГРЕ 

 

21 

 

9 

 

12 

 

 

         Укупно 108 

 

43 

 

59 

 

6 
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Ходање и трчање 

 

 

Ходање на различите начине 

Трчање на различите начине 

 

разговор 

демонстрација 

практична актив. 

- задовољавати основне дечје потребе за 

кретања и игру 

- подстицати раст, развој и правилно држање 

тела 

- вешто изводити једноставне форме кретања 

и примењивати у играма 

Скакања и прескакања 

Поскоци у месту 

Поскоци у кретању 

Скок увис 

Скок удаљ 

Прескакање вијаче 

м. објашњавања 

демонстрација 

практична актив. 

- развит и усавршити моторичке способности 

- развијати коoрдинацију, гипкост и 

експлозивну снагу 

- научити да се избегне ситуација у којој се 

може повредити 

- социјално се прилагођавати на колективан 

живот и рад 

Бацања и хватањаБацање лоптице 

Бацање лопте увис 

Додавање лопте на различите начине 

Вођење лопте 

Игре лоптом 

 

разговор 

демонстрација 

практична актив. 

- стицати, усавршавати и примењивати 

моторичка умења 

- стицати и развијати свест о потреби 

здравља и чувања здравља 

- развијати такмичарски дух 

Вишења, упори и пењања 

Пењање,  

Спуштање, 

 Вис 

м. објашњавања 

демонстрација 

практична актив. 

- развијати дечију мускулатуру 

- неговати упорност, издржљивост, општу 

спретност и сналажљивост 

Вежбе на тлу 

Поскоци 

Ваљање на тлу 

Колут напред 

 

- разговор 

- демонстрација 

- практична актив. 

- повећати зглобну покретљивост 

- проширивати кретно искуство колутањем 

- побољшавати орјентацију у простору 

- развијати смисао за ритмичко естетско и 

кретно стваралаштво 

Вежбе (скакања и прескакања) упором 

рукама 

- демонстрација 

- практична актив. 

- проширити кретно искуство скакањем и 

прескакањем 

- развијати снагу мишића ногу 

Вежбе равнотеже 
- м. објашњавања 

- практична актив. 

- развијати коoрдинацију, гипкост и равнотежу 

- стицати моторичка умења у ритмици плесним 

вежбама и комбинацији вежбе равнотеже 

Вежбе реквизитима 

Елементарне игре реквизитима 

Штафетне игре 

- разговор 

- демонстрација 

- практична актив. 

- развијати спретност, снагу мишића ногу и 

издржљивост 

- развијати смисао за поштену борбу у игри 

(фер-плеј) 
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Ритмичке вежбе и народни плесови 

Ритмичко ходање и трчање 

Народне игре и плесови 

 

- разговор 

- демонстрација 

- практична актив. 

- развијати смисао за ритмичко и естетско 

кретно изражавање (појединачно и 

колективно) 

- богатити кретни фонд плесовима и играма 

- неговати народну традицију и културу 

 

Б. Обавезни изборни наставни предмети 

 

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна 

искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје.  

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).  

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину 

Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према 

Богу, људима и природи. 

 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начини 

извођења 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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активности 

Бог је заједница личности Оца ,Сина и 

Светога Духа (биће као заједница, као 

љубав) 

6 
Фронтално 

индивидуално 

- науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини 

непоновљивим 

Црква је заједница свих људи и целе 

природе кроз Христа са Богом 
7 

Фронтално 

индивидуално 
- уоче да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор начег постојања 

Исус Христос је посредник између Бога 

и створене природе 
3 

Фронтално 

индивидуално 

- уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву 

вредност и постојање 

Бог је из љубави створио свет заједно са 

Сином и Духом 
6 

Фронтално 

индивидуално 
- да се једнство остварује у Богу 

Човек као биће заједнице 4 
Фронтално 

индивидуално 
- уоче да од онога зависи и наше постојање 

Човек је икона Божија (човек има 

својство да љубављу чини нешто да 

постоји, слично као што то може Боог) 

5 
Фронтално 

индивидуално 

- Схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у 

заједници слободе са духопм личношћу 

- уоче да се кроз љубав према неком тај неко постаје за нас неком тај неко постаје за 

нас јединјствен и непо и непоновљив 

Православна иконографија показује свет 

и човека у заједници са Богом 
5 

Фронтално 

индивидуално 
- уоче да иконе приказују свет и човека у јединству љубави 
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Садржаји програма 
Број 

Час.                           

Активности ученика у 

образовно васпитном 

раду 

Активности настсвника  

уобразовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Олакшавање процеса 

адаптације на шк. 

средину и подст. соц. 

интеграције 

2 

- слуша 

- разговара 

- упознаје се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- монолошка 

- дијалошка 

- радионичарска 

- помоћи ученику да се што лакше 

прилагоди на школску средину 

- упознати ученика са садржајем предмета и 

начином рада 

- развијати однос другарства 
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Подстицање развоја 

сазнања о себи, о 

сопственим 

осећањима и 

потребама, свести о 

личном индетитету и 

особености, 

самопоштовања и 

самопоуздања 

8 

- слуша 

- разговара 

- црта 

- препознаје своја 

осећања и потребе 

- изражава своја 

искуства 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- монолошка 

- дијалошка 

- радионичарска 

- истраживачка 

- подстицати развој сазнања о себи, 

сопственим осећањима и потребама, 

свести о личном индетитету 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

Изражавање и 

комуникација осе-

ћања; проширивање 

знања и умења за 

решавање инд. 

проблема, учење 

технике за превла-

давање непријатних 

емоц.стања 

10 

- слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи технике 

опуштања и вежбе 

кретања 

- игра асоцијације 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- илустративна 

- дијалошка 

- радионичарска 

- истраживачка 

- решавати индивидуалне проблеме 

- савлађивати непријатне емоције 

- уважавати мишљење других 

Подстицање 

социјалног сазнања, 

разумевање и 

прихватање 

међусобних разлика; 

учење видова 

самопотврђивања без 

агресивности и уз 

уважавање других 

3 

- слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истаживачка 

- игра улога 

- развијати толеранцију 

- подстицати групни рада 

- развијати смисао за разумевање туђих 

потреба без агресивности 



38 

 

Развијање 

комуникативне 

способности, 

конструктивног 

разрешавања сукоба 

са вршњацима и 

одраслима 

5 

- посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- демонстративна 

- игра улога 

- развијати прихватање туђих ставова и 

мишљења 

- активно саслушати другог 

- развијати креативно изражавање 

Упознавање ученика 

са дечјим правима и 

подстицање и 

оспособљавање 

ученика за активну 

партиципацију у 

животу школе 

4 

- слуша 

- разговара 

- црта 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истаживачка 

- игра 

- упознати ученика са дечјим правима 

- развијати унутрашњу позитивну 

мотивацију за све што раде 

- развијати креативност 

Евалуација 2 

- разговара 

- процењује 

- презентује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

--наводи на повезивање и 

примену знања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- развијати способност процењивања и 

критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима 

оствареног програма 

 

 

 

В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 
 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 
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Садржаји програма 

Број 

часов

а 

Активности ученика 

у образовно 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно васпитном раду 

Начини  и  поступци  

остваривања 

садржаја 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Животна средина 5 

- слуша 

- разговара 

- посматра 

- открива 

- сазнаје 

- илуструје 

- прави 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративна 

- патиципативна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- развијати одговорност према очувањеу 

животне средине 

- упознати услове живота 

- упознати биљни и животињски свет и 

творевине људског рада 

Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

6 

- посматра 

- прати 

- уочава 

- бележи 

- разговара 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивиш 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- уочавати и описивати основне појаве и 

промене у животној средини 

- развијати истраживачки дух, 

самосталност и стваралаштво 

Загађивање животне 

средине 
7 

- слуша  

- посматра 

- уочава 

- бележи 

- презентује 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

- дијалошка 

- демонстративно-

илустративна 

- истраживачка 

- уочавати и описивати појаве које 

угрожавају животну средину 

- изграђивати личне критичке ставове 

према загађењу животне средине 
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-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

Заштита животне 

средине и заштита 

здравља 

18 

- слуша 

- разговара 

- брине 

- користи 

- истражује 

- бележи 

- илуструје 

- игра се и имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

- дијалошка 

- текстуална 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра улога 

- формирати навике и развијати 

одговоран однос према себи и 

животно средини 

- стицати знања о правилној и здравој 

исхрани, а све у циљу очлувања 

здравља 

- развијати радозналост, критичност, 

самокритичност и креативност 

 

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК 

  

Садржаји програма Број часова 
Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

 

- Претходна испитивања  

- Припрема за читање и 

писање 

- Почетно читање и писање 

- Усавршавање читања и 

писања 

 

10 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- правилно изговорати гласове 

- правилно интонирати реченицу 

ЈЕЗИК 

- граматика 

- правопис 

4 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

- правилно изговарати гласове, речи и реченице 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 
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КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира ( поезија, проза, драмски 

текст) 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови( песма, прича, 

драмска игра) 

4 

- демонстративна 

- текстуална 

- дијалошка 

 

- правилно употребљавати велико слово на почетку 

реченице у писању имена и презимена и имена 

једночланих назива 

- правилно употребљавати тачку, упитник и узвичник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма Број часова 
Начини  и  поступци  остваривања 

садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И 

ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу 

предметима( лево- десно, 

горе- доле...) 

- Предмети облика круга, 

квадрата и правоугаоника   

3 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи одреднице 

горе, доле, изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска тела 

- одређивати положај предмета 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

- Врсте линија 

- Унутрашњост и 

спољашњост 

- Дуж 

3 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

- истраживачка 

- разликовати и именовати тачку, дуж и линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским прибором 

- упоређивати по облику и дужини 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ПРЕМА СВОЈСТВИМА 

- Упоређивање предмета према 

два својства 

10 

- демонстративна 

- дијалошка 

- игра 

- истраживачка 

- текстуална 

- користити математичке термине: скуп, елеменат 

- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 

100 

- употребљавати знаке једнакости и неједнакости 
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- савладати сабирање и одузимање до 100 

- схватити појам 0 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

- Читање и писање бројева 

- Математички знаци 

- Упоређивање бројева 

- Редни бројеви 

- Сабирање и одузимање 

- Једначине 

2 

- илустративно демонстративна 

- експериментална 

- игра  

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак плаћања 

- мерити дужину: стопом, кораком... 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова – 26 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Meine Schule 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

-Проширити редован програм наставе за децу која 

имају потешкоће са праћењем редовног програма,због 

језичке баријере. 

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу 

самосталну комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање 

школских обавеза,као и развијање радних навика и 

вештина. 

-Јачање самопоуздања ученика. 

Meine Freunde 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Meine Familie 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Feste und Bräuche 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Mein Zuhause 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Essen und Trinken 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Kleidung 3 
Сликовница,радни 

листићи,флеш-

-демонстративна 

-дијалошка 
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картице,цд  

Feste und Bräuche 2 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Hier lebe ich 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

 

Начин реализације допунске наставе : 

 Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

Начин вредновања допунске наставе:  

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе. 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Упознавање са ученицима 

 На путу од куће до школе 

 Кућни ред школе  

 Радионица: Да се боље упознамо- Ја сам педагог 

 Упознавање просторија и техничких новина у 

школи 

-разговор  

-дискусија 

-посматрање 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

-МУП Ужице 

-октобар 

 Постаћу члан Дечјег савеза 

 Распоред дневних активности 

 Навике у вези са правилном исхраном 

 Д као другарство - радионица 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-новембар 

 Буквар дечјих права 

 Упознавање својих и туђих потреба 

 Радионица: Толеранција – сличности и разлике 

-разговор 

-дискусија 

-демострација 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 
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 Значај и начини штедње воде 

-децембар 

 Упознавање са радом сеоске  библиотеке - посета 

 Ја у мом одељењу 

 Бонтон  

 Прослављамо Нову годину 

-разговор  

-дискусија 

 - анкета 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

- библиотекар 

 -Ђачки парламент 

 - стручна служба 

-јануар 
 Школска слава-Свети Сава 

 Игре на снегу  
-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

 Шта нас плаши  

 Правила безбедности на улици, кући, школи 

 Како се учи  

 Како решавамо сукобе 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода за јавно здравље 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 Обележавање 8. марта – Дана жена 

 О својим способностима  

 Основне хигијенске навике  

 Обележавамо 22. март - Дан вода 

 Поносим се што...  

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

-април 

 Жива бића на Земљи 

 Дан планете Земље  

 Моји родитељи и ја 

-разговор 

-дискусија 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

-мај 

 Понашање на јавним местима 

 Радионица: Лаж и крађа 

 Поштујмо различитости  

 Моје аактивности у току дана 

-едукативна радионица 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун 

 Упитник за родитеље о задовољству сарадњом са 

школом – стручна служба 

 Дан заштите природе: 05. 06. 

-разговор 

 - анкета 

-ученици 

-одељенски старешина 

 - стручна служба 

 

 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Наставне области 
Број 

часова 

Активности ученика у   

образовно – васпитном  

раду 

Активности наставника у   

образовно – васпитном  

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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ПЕШАЧКИ 

ИЗЛЕТИ 

рекреативно – 

сазнајног карактера 

 

6 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- препознавање 

- прикупљање биљака, 

гранчица, каменчића 

- прављење 

хербаријума 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних 

радова 

- Развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању 

- Развијање спретности и кондиције у 

природи 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Боравак на шистом ваздуху ради очувања 

здравља 

КУЛТУРНО – 

ЗАБАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

6 

- играње 

- певање 

- креирање маски и 

фризура 

- имитирање 

- такмичење у знању, 

умењу и вештинама 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

- демонстративна 

-експериментална 

- практичних 

радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

-Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

 

 

 

СПОРТСКЕ 

      АКТИВНОСТИ 

       
6 

- игре 

- такмичења 

- крос 

-организује 

-упућује 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-анализира проблем 

-подстиче 

-дискутује 

- -мотивише 

-координира 

 

- играју се 

- такмиче се  

- трче 

- усвајају правила игре 

 

- правилан физички развој 

- развијање спортског духа 

- развијање физичких способности  

- подстицање такмичарског духа 

- развијање осећаја припадноссти тиму 

 

 
Излети и екскурзије 

 

Циљ: екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, 

упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем . 

Задаци и садржај: 

 пручавање објеката и појава у природи 

 уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 
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 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање 

позитивних социјалних односа 

 схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају 

 

Садржаји којима се постављени циљеви остварујуПостављени циљеви и задаци биће остварени обиласком: 

 пута ка Суботици са посматрањем околине и географских карактеристика 

 Суботица(обилазак града, центра града, …) 

 Палићко језеро, ЗОО врт 

 -а језеро (карактеристике)обилазак,  

 

         Дестинације излета и екскурзија према времену одржавања      
III –V    Суботица/ Палић (мај месец) 
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                ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ДРУГИ   РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељице другог разреда: 

                                                                    1.Светлана Гајчин 

2.Драгица Завишин 

                                   3.Радо Тодоровић – наставник верске наставе 

4.Ивана Давидов-наставник немачког језика 

 

Фонд часова за други разред и  предмети 

Ред.  број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Немачки  језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Природа и друштво - - 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Ред.број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1. Верска настава 1 36 

2. Грађанско васпитање - - 
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Ред.број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1. Народна традиција - - 

2. Чувари природе 1 36 

3. Од играчке до рачунара - - 

Укупно : Б 1 36 

Укупно : А+Б 21 756 

Ред.број Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г 23 792 

Ред. 

Број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1 Час одељенског старешине  1 36 

2. Друштвене, техничкер, хуманитарне, спортске и културне активности 1 36 

 Укупно : А+Б+В+Г+Д 
25 864 

 

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 економским, друштвеном и културном животу и допринос 

демократском, економском и културном резвоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма образовања су 
- 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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
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- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање 

поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

                                                              

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 

 
 

Циљ наставног предмета 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено  

и писмено правилно изражавати, да  упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска 

 и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци наставног предмета 

 

ОБРАЗОВНИ  ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

 развијање љубави према матерњем  



50 

 

- основно описмењавање најмлађих 
ученика на темељима ортоепских и  
ортографских стандарда српског 
књижевног језика; 
- уочавање и схватање реченице као 
основне језичке категорије; 
препознавање  
и разумевање главних реченичних 
делова; 
- упознавање са фонетским и 
морфолошким појмовима према 
захтевима  
програма; 
- савладавање нових програмских захтева 
из правописа; 
-усвајање књижевних (лирика, епика, 
драма) и функционалних појмова 
-уочавање и схватање реченице као 
основне језичке категорије (обавештење, 
питање, заповест) као и њен потврдан и 
одричан облик 
-увежбавање и усавршавање гласног 
читања (правилног, логичког и  
изражајног) и читања у себи 
(доживљајног, усмереног, 
истраживачког); 
-оспособљавање за самостално читање,  
-доживљавање, разумевање, свестрано  
тумачење и вредновање 
књижевноуметничких дела разних 
жанрова; 
-упознавање, читање и тумачење 
популарних и информативних текстова из  
илустрованих енциклопедија и часописа 

језику и потребе да се он негује и  
унапређује; 
 
- развијање осећања за аутентичне 
естетске вредности у књижевној 
уметности; 
 
- развијање смисла и способности за 
правилно, течно, економично и уверљиво  
усмено и писмено изражавање, богаћење 
речника, језичког и стилског израза; 
- развијање поштовања према културној 
баштини и потребе да се она негује и  
унапређује; 
- развијање потребе за књигом, 
способности да се њоме самостално 
служе као  
извором сазнања; навикавање на 
самостално коришћење библиотеке 
(одељењске,  
школске, месне); поступно овладавање 
начином вођења дневника о прочитаним  
књигама;  
- навикавање на редовно праћење и 
критичко процењивање емисија за децу 
на  
радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално 
језичко, литерарно и сценско  
стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање 
ученичких ваннаставних активности  
(литерарна, језичка, рецитаторска, 
драмска, новинарска секција и др.); 

-поступно и систематично упознавање 
граматике и правописа српског језика; 
 
- оспособљавање за успешно служење 
књижевним језиком у различитим  
видовима његове усмене и писмене 
употребе и у различитим 
комуникационим  
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца); 
- поступно, систематично и доследно 
оспособљавање ученика за логичко  
схватање и критичко процењивање 
прочитаног текста; 
- усвајање основних теоријских и 
функционалних појмова из позоришне и  
филмске уметности 
 
- развијање, чување и поштовање 
властитог националног и  
културног идентитета на делима српске 
књижевности, позоришне и филмске  
уметности, као и других уметничких 
остварења; 
-усвајање књижевних (лирика, епика, 
драма) и функционалних појмова 
-увежбавати и усавршавати 
препричавање (текстови, филмови 
позоришне представе, РТВ емисије за 
децу по плану), причање (догађаја и 
доживљаја  индивидуално и по 
заједничком плану, према слици или 
низу слика које представљају целовит, 
занимљив инамичан догађај), описивање 
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за децу; 
-поступно и систематично 
оспособљавање ученика за 
доживљавање и  
вредновање сценских остварења 
(позориште, филм 
- овладавање техником читања и писања 
латиницом; 
- увежбавање читања наглас; 
усавршавање читања у себи у функцији 
тумачења  
текста; 
- уочавање и тумачење битних чинилаца 
текста према захтевима програма; 
-симултано усвајање књижевних и 
функционалних појмова; 
-систематско и доследно реализовање 
програмираних и њима сличних  
вежбања у говору и писању 
повезивање наставе језика са 
доживљавањем уметничког текста; 
- откривање стилске функције, односно 
изражајности језичких појава; 
- коришћење уметничких доживљаја као 
подстицаја за учење матерњег језика; 
 

-васпитавање ученика за живот и рад у 
духу хуманизма, истинољубивости,  
солидарности и других моралних 
вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у 
духу мира, културних односа и  
сарадње међу људима 
мотивисање, подстицање и усмерење на 
читање лектире; 
- подстицање свесне активности и 
мисаоног осамостаљивања ученика; 
- сузбијање мисаоне инерције и 
ученикових имитаторских склоности 

(предмета биљака, животиња слободно 
или по утврђеном плану које је једно од 
основних елемената приступа 
описивању) 
-увежбавати и усавршавати ортоепске 
вежбе 
(правилан изговор речи и сл.), 
ортографске вежбе (преписивање 
реченица и краћих одломака), лексичке и 
семантичке вежбе (основно и пренесено 
значење речи као и грађење речи), 
синтаксичке вежбе (самостално и 
подстицајно састављање реченица 
проширивање истих и сл.) 
 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА   

Наставне методе 

Дијалошка, демонстративно- илустративна, објашњење,  усмено изражавање, посматрање, метода графичкихрадова, метода писаних 

радова, хеуристичка,  

текстуална 

Наставни облици рада 

Индивидуални, фронтални, групни рад,рад у пару 

Наставна средства 
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Уџбеници, припремљен материјал, листићи, дечја штампа,  ученичке свеске, графофолија, честитке, словарица, пригодни 

текстови,презентације 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

Наставника 

-прати, усмерава, вреднује, стзвара ситуацију, сугерише, 

 подстиче,дискутује, анализира, наводи на повезивање и 

 примену знања 

 

Ученика 

-разликовање основних глаголских облика, подела речи на слогове (самогласници и сугласници) употребљавају велико слово у 

писању вишечланих   географских имена, растављају речи на крају реда, правилно пишу  речце ли и не, две тачке, запета у 

набрајању, скраћенице, усвајају латиницу, читају и пишу, решавају задатке 

-препричавају текст у целини и по деловима, по датом плану, по заједничком или самостално сачињеном, причају, описују, 

извештавају 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- вођење ученичког картона, вежбе, тестови знања, разговор, контролне вежбе, посматрање ангажованости на часу, ученички 

радови, и продукти ученичких активности, домаћи задаци, писмени радови, илустрације, рад на тексту, препричавање, 

драматизација, тематске дискусије 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

- свет око нас, музичка култура, ликовна култура, математика,чувари природе, физичко васпитање 

 

Наставна тема Начини реализације 
ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
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Књижевност : 

- Поезија 

- Проза 

- Драма  

-Текстови из Читанке  

- Домаћа лектира:  

-Породичне и 

шаљиве песме- избор 

-Избор из поезије 

Љубивоја Ршумовића 

и Добрице Ерића 

-Избор из Антологије 

српске поезије за 

децу (приредио 

Душан Радовић) 

-Српске народне 

бајке- избор 

Ханс Кристијан 

Андерсен: Бајке  

(избор) 

-Читање текста 

-Читање наглас и у 

себи с разумевањем 

прочитаног 

-Усмерено читање 

-Читање у себи као 

припрема за 

смостално читање и 

учење 

-Тумачење текста 

-Саопштавање 

утисака о прочитаном 

тексту 

-Разумевање 

прочитаног текста 

-Систематично 

усвајање књижевних 

и функционалних 

појмова 

-Књижевни појмови 

 (песма, фабула, 

ликови, басна, бајка, 

драма, дијалог) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем открића 

Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 

читања ћириличног и латиничног 

текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, проналазећи 

информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу или у 

једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена 

информација, која може да буде 

исказана на различите начине ( 

синонимија, парафраза), садржана у 

тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне 

делове текста и књиге ( наслов, пасус, 

име аутора; садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 

текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење 

текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на 

основу задатог критеријума: да ли му 

се допада, да ли му је занимљив; да ли 

постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација 

које су му познате; издваја речи које су 

му непознате 

 Књижевност 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте 

(бајку и басну) 

1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.3. одређује време и место 

дешавања радње у књижевно 

уметничком тексту 

 

Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди  

на ком месту у тексту је пауза 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; одређује 

след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. одређује основни 

смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.5. препознаје 

фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.6. изводи једноставне 

закључке на основу текста  

1СЈ.2.2.7. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

због чега му је 

занимљив/незанимљив 

1СЈ.2.2.8. издваја делове текста 

који су му нејасни 

 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне 

форме ( кратке народне 

умотворине- пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.2. препознаје  стих и 

строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.3. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова у књижевноуметничком 

тексту 

1СЈ.2.5.4. уочава везе међу 

догађајима ( нпр. Одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.5. разликује 

приповедање од описивања и 

дијалога 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације 

из различитих делова дужег 

текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и 

обједињује информације 

исказане различитим 

симболичким системима 

(нпр. Текст, табела, 

графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који 

их поткрепљују; резимира 

наративни текст 

1СЈ.3.2.4. објашњава и 

вреднује догађаје и 

поступке ликова у тексту 

(нпр. Објашњава зашто је 

лик поступио на одређен 

начин, или вреднује крај 

приче у односу на своја 

предвиђања током читања 

текста, или износи свој став 

о догађајима из текста) 

 Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке 

ликова позивајући се на 

текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу 

догађајима у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком 

тексту, аргументује их 

позивајући се на текст 
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Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу 

и облику 

-Главни делови 

реченице 

-Именице (врста, род 

и број) 

-Глаголи (глаголска 

времена) 

-Подела речи на 

слогове 

- Правопис 

-Употреба великог 

слова у 

писањуличних имена 

и презимена, 

надимака уз лично 

име, имена 

животиња, 

вишечланих 

географских имена и 

улица  

(једноставнија 

решења) 

-Писање речце ли у 

упитним реченицама 

и речце не уз глаголе 

у одричним 

реченицама 

-Скраћенице 

-Велико почетно 

слово и знакови 

интерпункције 

-Усвајење латинице 

(читање и писање) 

- активно слушање 

- састављање 

реченица 

- именује и чита слова 

латинице 

- писање по диктату 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( 

именице и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке 

категорије променљивих речи (род и 

број заједничких именица)  

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица 

по комуникативној функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,заповедн

е) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији ( у кући, 

школи, и сл.) 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице и латинице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово 

приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих), назива 

школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре 

 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( 

именице и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; основне и редне 

бројеве) 

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и  

предикат 

1СЈ.2.4.4. одређује врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.5. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и 

фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире 

и сл.) и правилно их употрбљава 

Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена  

места; правилно пише гласове ћ, 

ч, ђ, џ; правилно пише сугласник 

Ј у интервокалској позицији; 

употрбљава запету при 

набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

Писано изражавање ( 

правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро 

обликованим реченицама; 

користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 

реченице 

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте 

речи (властите и заједничке 

и глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени 

облик променљивих речи 

према задатом критеријуму: 

заједничких именица према 

броју, а глагола према роду 

и броју 

1СЈ.3.4.3. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/ 

контекста у којем су 

употрбљени 

1СЈ.3.4.4. употрбљава речи 

у основном и пренесеном/ 

фигуративном значењу 

-Језичка култура 

-Основни облици 

усменог и писменог 

изражавања 
-Препричавање 

- слушање 

- посматрање 

- упоређивање и 

манипулисање 

сликама 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча 

га; пажљиво слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро 

обликованим реченицама; 

користи разноврсне 
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-Причање 

-Описивање 

-Усмена и писмена 

вежбања 
-Казивање напамет 

научених текстова 

-Аутодиктат и 

контролни диктат 

-Израда домаћих 

задатака и њихова 

анализа на часу 

-активно учествује у 

причању 

- посматра слике и  

  склапа причу 

- описује на основу 

онога што је 

видео,осетио, 

доживео 

- пише састав 

обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 

поштујући интонацију реченице/стиха, 

без тзв. «певушења» или «скандирања» 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања) 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју 

Основни ниво 

 Писано изражавање 

1СЈ.1.3.1.) пише писаним словима 

ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим 

словом, завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико слово 

приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих), назив 

школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се 

држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једносттаван текст ( до 200 речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( 

у односу на узраст); правилноих 

употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе 

куда иде, зашто касни, и сл. ) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за Нову 

годину, рођендан), позивницу ( за 

рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу ( са летовања, зимовања, 

екскурзије) 

слово приликом писања имена  

места; правилно пише гласове ћ, 

ч, ђ, џ; правилно пише сугласник 

Ј у интервокалској позицији 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; 

излагање организује око основне 

идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној 

ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. користи фонд речи 

примерн узрасту; употребљава 

синониме (нпр, да избегне 

понављање) 

1СЈ.2.3.8. пише писмо 

(приватно) и уме да га адресира 

 

синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира 

текст ( уводни,средишњи и 

завршни део текста); добро 

распоређује основну 

информацију и додатне 

информације унутар текста 

и пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава 

језичко-стилски израз типу 

текста 

1СЈ.3.3.5. користи богат 

фонд речи ( у односу на 

узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 72 ЧАСА ( недељни фонд 2 часа) 

 

 

Општи циљ : оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог непосредног окружења. 

 

Општи стандарди :да ученик богати себе упознајући другог, да стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама. 

 

Посебни стандарди : 

-да ученик разуме и реагује на краћи усмени текст са познатим темама 

-да усмено изражава садржаје у вези са познатим темама 

-да остварује комуникацију са саговорницима, размењује кратке информације 

-препознаје основне принципе граматике. 

 

Тематика :  

1. Моја школа 

2. Моји другови 

3. Моја породица 

4. Празници 

5. Мој дом 

6. Храна и пиће 

7. Одећа 

8. Овде живим и остало ( годишња доба, месеци, дани у недељи, делови дана) 

 

Одобрени прописани уџбеник и аутор: ,,Komm, wir gehen spielen! Du und ich 2“, Немачки језик за 2. разред основне школе; аутори: 

 Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер-Чагоровић; издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (2006) 
 

 

 

    

 
 
Редни 
број 

 
 
Наставна тема 

 
Број 
часова 
по 
теми 

 
Планирано часова за: 

 
 
обрада 

 
 
утврђивање 

 
 
понављањe 

 
 
вежбавање 

 
 
систематизација 

 
 
провера 



57 

 

    

 
I 

 
Meine  Schule 

 
10 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 

 
II 

 
Ich und meine 
Freunde 
 

 
10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
III 
 

 
Meine Familie 

 
10 

 
4 

 
1 

 
- 

 
3 

 
1 

 
1 

 
IV 

 
Feste und 
Bräuche 
 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
    V 
 

 
Mein Zuhause 

 
10 

 
4 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

VI 

 
Kleidung 

 
9 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
 

VII 

 
Essen und  
Trinken 
 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

VIII 

 
Hier lebe ich 

 
9 

 
3 

 
1 

 
- 

 
2 

 
2 

 

1 

 
 

 
 

 

72 

 

 

23 

 

12 

 

 

     6 
 
  16 

 

 
       8 

 

 

    7 

 

 

 

Наставне методе/ активности : интерактивна, групна, обрада слова (2.полугодиште), кооперативно учење наставник-ученик, 

 дијалошка, вербално-текстуална,методе откривања,самостално закључивање, илустративно- демонстративна, гласовне игре,  
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писани графички радови, разне аналитичке и синтетичке вежбе,говорне вежбе,експеримент и посматрање, описивање,  

препричавање, уочавање, именовање,повезивање, бројање, сабирање, одузимање, груписање, уопштавање, моторичке вежбе,  

игра улога 

 

Наставна средства : уџбеници, краћи текстови, радни листови, играчке, фотографије и слике, дидактички материјал,  

модели, словарице, тестови, позоришне представе, објекти из непосредне околине, модели геометријских фигура, аудио материјал  

и касетофон, музички инструменти, оловке, бојице, фломастери, колаж папир, картон, лопта,ДВД, филмови, интерактивна табла. 

 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, листа за праћење учениковог напредовања, домаћи задаци,  

тестови, ликовни радови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд часова:  180                        

Недељни фонд часова: 5 

 

Циљ наставног предмета 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да 

оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање;да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

 

ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

 Сабирање и одузимање природних бројева до 100 (с прелазом преко десетице).  

 Комутативност и асоцијативност сабирања. 

 Множење и дељење природних бројева; знаци за множење и дељење (. , :);  речи: чиниоци, производ, дељеник, делилац, количник. 
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 Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. Комутативност и асоцијативност множења. 

 Изрази (две операције); заграде, редослед рачунских операција. 

 Слово као замена за неки број. 

 Одређивање непознатог броја у једнакостима типа: x + 5 = 9; 7 x = 35;    x : 5 = 3; 12 : x = 4. 

 Појам половине. 

 Решавање једноставнијих задатака (највише две операције). 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ 

 Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке. Упоређивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини. 

 Дуж, полуправа и права. Цртање разних кривих и изломљених линија.  

 Отворена и затворена изломљена линија. Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи. 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра. Мере за време: час, минут, дан, седмица - недеља, месец. 

 Однос између јединица упознатих мера. 
 

 

 

 

 

Задаци наставног предмета 
 

ОБРАЗОВНИ  ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 
 

- да ученици стичу знања неопходна за 

разумевање квантитативних и просторних односа 

и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и  

свакодневном животу; 

- да ученици савладају основне операције с 

природним, целим, рационалним и  

реалним бројевима, као и основне законе тих 

операција; 

- да ученици упознају најважније равне и 

просторне геометријске фигуре и  

њихове узајамне односе; 

-да ченици савладају сабирање и одузимање до 

100; 

Да ученици стичу основну математичку  културу 

потребну за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и 

укључивања у рад, 

Да  развија културне, радне, етичке и естетске 

навике ученика, као и математичку радозналост у 

посматрању и изучавању природних појава. 

Да изграђује позитивне особине ученикове 

личности: упорност, уредност, систематично-ст, 

тачност, одговорност, смисао за самосталан рад. 

Развијање  способности посматрања, опажања и 

логичког, критичког, стваралачког и апстрактног 

мишљења, 

Оспособљавање ученика да се изражавају 

математичким језиком, развијање јасности и 

прецизности изражавања у писменом и усменом 

облику, 

Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу 

и цртању  и геометријским конструкција-ма. 
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- схвате множење као сабирање једнаких 

сабирака, упознају и користе термине  

и знак множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и 

знак дељења; 

- упознају (на примерима) комутативност и 

асоцијативност рачунских  

операција (без употребе ових назива); 

- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и 

дељеника, а јединице као  

чиниоца и делиоца; 

- савладају таблицу множења једноцифрених 

бројева и одговарајуће случајеве  

дељења (до аутоматизма); 

- савладају множење и дељење у оквиру 100, 

упознају функцију заграде и  

редослед извођења рачунских операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, 

разлику, производ и  

количник, као и да знају да одреде вредност 

израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати 

број (односно, kао замену за неки број) у 

најједноставнијим примерима сабирања и 

одузимања;Завод за унапређивање образовања и 

васпитања 

- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и 

две рачунске операције, као и  

једначине с једном операцијом (на основу веза 

између компонената операције); 

- схвате појам половине; 

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању 

праве и дужи као и разних  

кривих и изломљених линија; 

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на 

квадратној мрежи; 

- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, 

цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
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Наставне методе  

Дијалошка, монолошка, демонстративна, посматрање, метода писаних радова, интерактивна, текстуална, илустративна, учење путем открића, метода гра- 

фичких радова 

Наставни облици рада 

Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Наставана средства 

Уџбеници, радне свеске, наставни листићи, модели геометријских тела, предмети 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

Наставника 

излаже градиво, објашњава, демонстрира, мотивише, подстиче, усмерава, храбри, помаже, прати, диктира, отклања нејасноће, даје упутства за рад, упућује 

 на активно коришћење уџбеника и правилно коришћење прибора за рад, проверава ниво усвојености знања 

Ученика 

решава једначине и неједначине, поставља и решава математичке изразе, примењује правилност у редоследу рачунских операција усваја и правилно примењује  

свако својство у рачунским операцијама, одређује половину датог броја, црта праве, дужи као и криве и изломљене линије, црта правоугаоник и квадрат . 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Српски језик,свет око нас, ликовна култура, физичко васпитање 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Усменим и писменим испитивањем, тестирањем, израдом  домаћих задатака. 

 

 

 

Наставна тема 
Начини 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100 

-Множење и дељење 

природних бројева до 100 

-Изрази (две операције, 

заграде, редослед 

рачунских операција) 

-Слово као замена за неки 

број 

-Одеђивање непознатог 

броја 

-Појам половине и 

четвртине 

-Разумевање једноставнијх 

задатака (највише две 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

Природни бројеви и операције са 

њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 

запише дати број, уме да упореди 

бројеве по величини и прикаже 

број на датој полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност 

бројевног израза са највише две 

операције сабирања и одузимања у 

оквиру прве стотине 

1МА.1.1.3.  множи и дели без 

остатка у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.4.  уме да на основу 

текста правилно постави израз са 

једном  рачунском операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да одреди 

Природни бројеви и операције са 

њима 

1МА.2.1.1. уме да примени 

својства природних бројева (паран, 

непаран, највећи, најмањи, 

предходни, следећи број)  и разуме 

декадни бројевни систем 

1МА.2.1.2.  уме да одреди 

десетицу најближу датом броју 

1МА2.1..3.сабира и одузима, 

рачуна вредност израза 

1МА2.1.4.рачуна вредност израза с 

највише две операције 

1МА2.1.5.уме да решава задатке са 

непознатим чиниоцем, дељеником 

или делилац 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.3.1.1. уме да примени 

својства природних бројева у 

решавању проблемских задатака 

1МА.3.1.2. зна својства операција 

сабирања и одузимања и уме да 

их примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна 

бројевну вредност израза са више 

операција, поштујући приоритет 

1МА.3.1.4. уме да решава 

сложеније проблемске задатке 

дате у текстуалној форми 

 Разломци 
1МА.3.3.1.  уме да израчуна 
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операције) непознат чинилац, дељеник и 

делилац 

Разломци 

1МА.1.3.1. уме да израчуна 

половину и четвртину неке целине 

 Разломци 

1МА.2.3..1. уме да израчуна 

половину и четвртину  неке 

целине и обрнуто 

 

половину и четвртину  неке 

целине у сложенијим 

текстуалним задацима 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, 

ваљка, квадра и коцке, 

упоређивање предмета по 

облику, ширини, висини и 

дебљини 

-Дуж, права и полуправа 

-Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата 

на квадртаној мрежи 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

Геометрија 

1МА.1.2.1. уме да именује 

геометријске објекте у равни 

(квадрат, круг,троугао, 

правоугаоник и тачка)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење 

дужине (m, cm , dm) и њихове 

односе 

1МА.1.2.3. користи поступак 

мерења дужине линије приказане 

на слици 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

1МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине (m, cm , dm) 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу 

коцке и квадра  

 

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 

мерење (m, cm , dm) из већих у 

мање 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу 

коцке и квадра 

Мерење и мере 

-Мерење дужи  

( метар, дециметар и 

центиметар) 

-Мере за време (час, минут, 

дан, седмица, месец) 

-експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 

суму новца преко разкичитих 

апоена и рачуна са новцем у 

једноставним ситуацијама 

1МА. 1.4.2. зна да решава 

једноставне задатке са применом 

m,cm и dm 

1MA. 1.4.3. уме да чита 

једноставније графиконе и табеле  

 

Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену 

суму новца преко разкичитих 

апоена и рачуна са новцем у 

сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за време (, 

минут и сат) и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

1МА.2.4.3. уме да користи податке 

приказане графички или табеларно 

у решавању једноставнијих 

задатака 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 

(минут и сат) и  уме да пореди 

временске интервале у 

сложенијим ситуацијама 

СВЕТ ОКО НАС 

Годишњи фонд часова:  72                                

 Недељни фонд часова: 2 

 

Циљ наставног предмета 

Циљ света око нас је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а 

истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света код деце 

се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, 

друштва и културе.Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и 

друштвених појава и процеса подстиче се  

природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају 

свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним 
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сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају 

своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми 

функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се 

могућности за даљеучење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и 

свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет 

око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

 

Оперативни задаци: 

- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

- подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса; 

- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација; 

- прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 

- развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 

 

 

Наставна тема 
Начини 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Где човек живи 

-Насеља 

- Рељеф и воде 

-Саобраћај у 

насељу 

- дијалошка 

- амбијентална 

- радионичарска 

 експериментална 

Живимо у насељу 

1СОН.1.6.1. зна основне облике 

рељефа и површинских вода 

1СОН.1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове карактеристике 

Друштво 
1СОН.1.5.1.  зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

1СОН.1.5.2.  зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу 

 

Живимо у насељу 

1СОН.2.6.1. препознаје и именује 

облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у околини  

1СОН.3.4.1. разуме повезаност 

природно-географских фактора- 

рељефа, вода, климе- и делатности 

људи  

 Друштво 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвних група и 

њихових чланова 

1СОН.2.5..2.  зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама 

 

 Живимо у насељу 

1СОН.3.6.1. зна шта је претходило, а 

шта је уследило након важних  

догађаја и појава 

 Друштво 
1СОН.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима 

1СОН.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују 

Кретање у 

простору и 

времену 

-Кретање у 

простору 

-Кретање у 

времену 

- дијалошка 

- кооперативна 

- радионичарска 

- играње 

- проблемска 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање 

тела у различитим појавама 

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи 

орјентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.2.4.1. зна да кретање тла зависи 

од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.3.4.1. уме да примењује знања о 

странама света 
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1СОН.1.4.3. уме да одреди стране 

света помоћу Сунца 

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, година 

1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене 

информације са часовника 

Људска 

делатност 

-Човек ствара 

-Материјали 

(разноврсност 

материјала, 

својства и 

понашање) 

- партиципативне 

- решавање 

проблем  

  ситуација 

- дијалошка 

- демонстративна 

- интерактивна 

- кооперативна 

- амбијентална 

Екологија 

1СОН.1.2.1. препознаје и именује 

природне ресурсе 

1СОН.1.2.2. зна употрбну вредност 

природних ресурса 

1СОН.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

 Материјали 

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде, 

ваздуха и земљишта 

1СОН.1.3.2. зна да су вода у природи, 

ваздух и земљиште састављени од 

више материјала 

1СОН.1.3.3. зна да својства материјала 

одређују њихову употрбу и препознаје 

примере у свом окружењу 

Екологија 

1СОН.2.2.1. разликује обновљиве и 

необновљиве природне ресурсе 

1СОН.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се она 

штити 

 Материјали 

1СОН.2.3.1. зна сложенија својства 

воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање 

1СОН.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог 

састава 

Материјали 

1СОН.3.3.1.  разуме како загревање и 

хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи 

1СОН:3.3.2. примењује знање о 

променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу 

Жива и нежива 

природа 

-жива природа 

-Биљке 

-Животиње 

-Човек 

-нежива 

природа 

-Вода 

-Ваздух 

-Сунце 

-Земљиште 

- дијалошка 

- илустративна 

- демонстративна 

- кооперативна 

Жива и нежива природа 
1СОН.1.1.1. прави разкику између 

живе и неживе природе 

1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини живу и 

неживу природу 

1СОН.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива 

бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања 

1СОН.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића 

1СОН.1.1.6. разликује станишта према 

условима живота и живим бићима у 

њима 

Жива и нежива природа 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима 

1СОН.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и људи 

1СОН.2.1.3. примењује вишеструке 

критеријуме класификације живих 

бића 

1СОН.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића 

1СОН.2.1.5. разуме повезаност услова 

живота и живих бића у станишту 

1СОН.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

заједници 

Жива и нежива природа 

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима 

1СОН.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела 

живих бића 

 

ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА (28 часова) 
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Жива природа (12 часова) 

Заједничке особине живих бића (1 час) 

Процеси који се одвијају у живим бићима (дисање, исхрана, раст, остављање потомства) (3 часа) 

Разлике међу живим бићима у зависности од средине у којој живе (1 час) 

Разноврсност биљака у мојој околини (2 часа) 

Разноврсност животиња у мојој околини (2 часа) 

Значај биљака и животиња за човека (2 часа) 

Човек као део живе природе и његова улога у очувању природне равнотеже (1 час) 

Нежива природа (12 часова) 

Где све има воде (облици појављивања и основна својства воде) (1 час) 

Променљивост облика и слободна површина воде, услови тока (2 часа) 

Ваздух свуда око нас, ваздух - услов живота (1 час) 

Како препознати ваздух (кроз сопствено кретање и покретање тела) (2 часа) 

Сунце - извор светлости и топлоте и услов живота (1 час) 
 

Промене које настају при загревању и хлађењу воде и ваздуха (промена температуре, испаравање и замрзавање воде, настајање облака, магла, падавине, 

ветар...) (3 часа) 

Дуга (час) 

Земљиште - услов за раст и развој биљака (1 час) 

Веза живе и неживе природе (4 часа) 

Промене у природи и активности људи у зависности од годишњих доба (2 часа) 

Облик тела живих бића у зависности од средине у којој она живе (1 час) 

Без чега не могу жива бића - нераскидива веза живе и неживе природе (1 час) 

 
ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ (15 часова) 

 

Насеља (појам и врсте насеља некад и сад) (2 часа) 

Рељеф и површинске воде у месту и околини (1 час) 

Живимо у насељу (групе људи, улоге појединаца и група) (2 часа) 

Правила понашања у групи (права и одговорности припадника групе, обичаји, традиција и празници некад и сад) (4 часа) 

Сналажење у насељу (улица, број, карактеристични објекти...) (2 часа) 

Саобраћај у насељу (врсте саобраћаја и комуникације, саобраћајна средства, ред и безбедност и култура понашања у саобраћају...) (4 часа) 

 

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ (17 часова) 

 

Човек ствара (услови за живот и рад, потребе људи, производи људског рада) (2 часа) 

Исти материјал - различити производи, различити материјали за исти производ (1 час) 

Разноврсност материјала (дрво, камен, метал, стакло, разне врсте пластике, гума, папир, картон, пластелин...) (1 час) 

Основна својства материјала (тврдоћа, еластичност, пластичност...) и њихов значај за људску делатност (2 часа) 

Понашање материјала под механичким утицајима (2 часа) 
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Утицај топлоте на тела (промена температуре, ширење и скупљање, топљење и очвршћавање, сагоревање...) (2 часа) 

Топлотна проводљивост материјала (2 часа) 

Могућност наелектрисавања тела и особине које тада испољавају (2 часа) 

Електрична проводљивост материјала (провера помоћу струјног кола са батеријом и малом сијалицом) (2 часа) 

Комбиновање материјала и прављење нових целина (1 час) 

 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ (12 часова) 

 

Дан, одређивање доба дана према положају Сунца, трајање дана (1 час) 

Кретање у простору и времену (промена положаја у току времена) (1 час) 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова:  72                              

   Недељни фонд часова: 2 

 

Циљ наставног предмета 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

 

Задаци наставног предмета 

 

ОБРАЗОВНИ  ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 
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- настава ликовне културе има задатак да 
развија способност ученика за  
опажање облика, величина, светлина, боја, 
положаја облика у природи; 
- да развија памћење, повезивање опажених 
информација, што чини основу за  
увођење у визуелно мишљење; 
- стварање услова за разумевање природних 
законитости и друштвених појава; 
- стварати услове да ученици на сваком часу у 
процесу реализације садржаја 

користе технике и средства ликовно-
визуелног изражавања; 
- схватање ликовно-визуелног рада као израз 
индивидуалног осећања, доживљаја и  
стваралачке имагинације; 
- стекну искуства о: оплемењивању животног 
и радног простора, контрасту  
облика, карактеру облика, коришћењу 
материјала за рад, визуелним знаковима,  
опажањима облика у кретању, компоновању, 
рекомпоновању, дејству светлости на 
карактер облика; 

 

- развијање способности за препознавање 
традиционалне, модерне, савремене  
уметности; 
- развијати ученикове потенцијале у области 
ликовности и визуелности, те му  
помагати у самосталном изражавању 
коришћењем примерених техника и 
средстава; 
- развијати љубав према вредностима 
израженим у делима свих облика уметности; 
да ствара интересовање и потребу за 
посећивањем изложби, галерија, музеја 
ичување културних добара; 
- развију навику лепог писања; 
- развију осетљивост за лепо писање 
(ћириличка и латиничка палеографија). 
-развијати смисао ѕа креативна решења и 
естетску процену 
 
 
 
 
 
 
 

- да осетљивост за ликовне и визуелне 
вредности коју стичу у настави,  
примењују у раду и животу; 
- развијати сензибилитет за лепо писање; 
- развијати моторичке способности ученика 
- опажају, сећају се, објашњавају и 
реконструишу појаве или ситуације; 
-оспособљавање за превођење визуелне 
перцепције у ликовном раду и да уочавају 
ликовне вредности у вербалним описима, 
литералним текстовима и фотографијама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
 

Наставне методе  

Дијалошка, монолошка, демонстративна, илустративна,објашњење, експеримент, слика, метода практичног рада 

 

Наставни облици рада 

Фронтални, индивидуални, рад у пару,групни 

 

Наставана средства 
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Оловка, креде у боји, предмети у учионици, 

уџбеник, дрвене бојице, водене боје, играчке, колаж папир,  пластелин, глинамол,фломастери, дрвени штапићи, лепак, маказе,папир 

у боји 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

Наставника:Усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, координира, развија 

кооперативност,планира, организује 

Ученика:Посматра, опипава, објашњава, црта, слика, изражава, ствара, дискутује, комуницира, закључује, мисли, креира 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

свет око нас, српски језик, математика, музичка култура, физичко васпитање 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Посматрање ангажованости на часу, ученички радови, продукти учениких активности 
 

Садржаји програма Број часова 
Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Кретање облика у простору 

-Кретање више облика у 

простору, кретање једног облика 

у простору 

-Појмови: кретање, простор 

6 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- опажање и схватање кретања у простору 

- опажање облика у кретању 

- развијање стваралачке имагинације 

Дејство светлости на карактер 

облика (светлост) 

-Природна и вештачка светлост, 

силуета, сенка, фигура и 

позадина 

Појмови: светлост, силуета 

4 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- стицање искуства о дејству светлости на карактер облика 

- упознају и уочавају појаву светлости и сенке која их прати 

Амбијент-сценски простор 

-Израда маски, костима и сцене 

-Појмови: амбијент, сцена 

6 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- хеуристичка 

- илустративна 

- ликовно учење у формирању сценског израза 

- безбедно и примерено користе алатке и материјал за 

ликовно изражавање 

Лепо писање са калиграфијом 

-Писање латиничких слова 

упоредо са ћириличким словима 

- Писање латиничких и 

ћириличких слова у складу са 

16 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- развијати навику лепог писања 

- развијати осетљивост за лепо писање ( ћирили- 

  чна и латинична  палеографија) 
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калиграфским принципима 

Контраст 

-Природни и вештачки облици, 

слагање-разлагање, једнобојан-

вишебојан, обрађен-необрађен, 

прав-крив, једноставан-сложен 

12 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна  

- стицање искуства о контрасту облика, карактеру облика, 

коришћењу материјала за рад 

- адекватно и активно учествује у презентацији     

  радова 

Разне врсте знакова и симбола 

-Печат, грб, симболи, словни и 

нотни знаци 

4 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- стицање искуства о визуелним знаковима 

- развијање маштовитог и стваралачког рада 

Једнобојна композиција 

употребних предмета 

-Једнобојна композиција 

употребних предмета 

6 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- хеуристичка 

- уочавање једнобојног и вишебојног кроз пра- 

  ктичну активност 

Замишљања 

-Вербални опис, текст, 

фотографија 

6 

- дијалошка 

- кооперативна 

- хеуристичка 

- ликовно изражавање доживљаја из искуства, непосредног 

окружења као и из маште 

Преобликовање предмета 

њиховим спајањем (везивање)  

-Преобликовање материјала или 

предмете њиховим спајањем 

6 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- кооперативна 

- стицање искуства о компоновању и рекомпоновању 

- безбедно и правилно коришћење алатки и материјала за 

ликовно изражавање 

Индивидуално коришћење 

различитих материјала за рад  

( паковање ) 

6 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- кооперативна 

- коришћење различитих ликовних и неликовних 

  материјала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Годишњи фонд часова:  36                                     

      Недељни фонд часова: 1 

 

Циљ наставног предмета 
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- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 

 

Задаци наставног предмета 
 
ОБРАЗОВНИ  ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ 

- упознавање традиционалне и уметничке 
музике свога и других народа; 
- развијање критичког мишљења 
(исказивање осећања о музици која се 
изводи и слуша); 
- упознавање основа музичке писмености и 
изражајних средстава музичке уметности. 
-певање и свирање ,уз поступно упоѕнавање 
и усвајање ритмичких структура ,муѕичког 
писма и интонације 
-слушање муѕике и усвајање основних 
појмова иѕ опште музичке  културе; 
- развијање и подстицање стваралачких 
могућности музичког изражавања ученика; 
 - упознавање основне музичке писмености и 
изражајних средстава музичке уметности. 
- стицање искуства у слушном разликовању 
звучних боја (људски гласови,неки 
инструменти, звуци из животног окружења); 
- развијање меморије ученика; 
-усвајање музичког речника у вези са 
свирањем 

- стицање навике слушања музике, 
подстицање доживљаја и оспособљавање за 
разумевање музичких порука; 
- навикавање ученика на пажљиво слушање 
музике (што је услов за квалитетно 
доживљавање музичких дела); 
-развијање извођачких вештина ученика и 
њихов стваралачки приступ певању/свирању 

- неговање способности извођења музике 
(певање/свирање) 
- подстицање стваралачког ангажовања у 
свим музичким активностима(извођење, 
слушање, истраживање и стварање звука); 
- Опонашање звукова из непосредне 
околине, спонтаном или договореном 
импровизацијом (звуци у кући, звуци града, 
звуци у природи...); 
 
 
 

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства) 
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Наставне методе  

Дијалошка,метода стваралачког рада,демонстративно - илустративна 

Наставни облици рада 

Индивидуални, фронтални, групни, рад у пару 

Наставана средства 

Уџбеник, инструмент, ЦД,уценичке свеске 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
 

Наставника: демонстрира, свира, пева, подстиче ученике да певају, слушају, импровизује рукама, ногама, бројчано оцењује, прати 

напредовање ученика, развија естетски доживљај, машту, храбри... 

Ученика: певају (по слуху), скушају, свирају, изводе дечије народне и уметничке музичке игре, повезују различите садржаје песама, 

препознају темпо, различите тонске боје (гласове и инструменте), опонашају звукове импровизацијом, креирају једноставне пратње за 

бројалице песме креирају покрете, драматизују, ликовно изражавају, праве дечије музичке инструменте... 
КОРЕЛАЦИЈА: Српски језик , ликовна култура , свет око нас 

ЕВАЛУАЦИЈА : Посматрање ангажованости на часу, ученички радови, продукти учениких активности 

 

Наставни садржаји Број часова 
Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике певањем и 

свирањем 

-Певање 

-Певање песама по слуху 

различитог садржаја и 

расположења, трдицоиналне и 

уметничке музике из Уџбеника 

- певање и извођење музичких 

игара из Уџбеника 

-Певање једноставних модела и 

24 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање) 

- извођење народних и уметничких дечјих игара 

Слушање музике 

-Слушање вокално- 

инструменталних композиција  

- Слушање народних песама и 

игара 

- Препознавање: гласова, 

инструмената, различитог 

темпа, динамичке разлике, 

расположења 

8 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- аудитивна 

- истраживачка 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у 

музици која се изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 

Музичко стваралаштво 

-Опоншање звукова из 

непосредне околине 

4 

- кооперативна 

- истраживачка 

- дијалошка 

- развијање интересовања, музичке осетљивости  

  и креативности 
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- демонстративна 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

Циљ наставног предмета 

 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота и рада. 
 

Оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

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

- задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима. 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад. 

 

Наставни садржаји Број часова Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

Ходање и трчање 

Ходање на различите начине 

- Трчање различитим темпом 

18 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 

- развијање и усавршавање моторичких способности 

Скакање и прескакање 

-Прескакање вијача 

-Прескакање палица 

-Скок удаљ  

- Скок увис 

19 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- развијање координације, гипкости, равнотеже  и експлозивне 

снаге 

Бацање и хватање 

-Бацање лоптица из места 

-Вежбе руковања лоптом 

12 

- практична активност 

- демонстрација 

- разговор 

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи једноставне форме природног    

   кретања 

Вишења и пењања 

-Помицање улево и удесно на 

дохватном вратилу 

-Пењање уз лестве 

17 

- практична активност 

- демонстрација 

- разговор 

- вешто изводи једноставне форме природног    

   кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и равнотеже са 13 - демонстрација - вешто изводи задате вежбе са реквизитима 



73 

 

реквизитима 

-Колут напред 

-Вежбе на тлу 

-Вежбе на греди 

-Вежбе реквизитима(плице, 

вијаче и обручи9 

- практична активност 

 

- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и 

разлике међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

-Пескакање вијаче 

(дечји поскок) 

-Плесови: Ми смо деца весела 

и једно коло по избору 

11 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз му зику 

- правилно изводи основне кораке народних плесова 

Елементарне игре 

-Елементарна игра ,,Између 

две ватре“ 

-Игре по избору ученика 

18 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

- познаје правила елементарних игара и придржава их се 

- стварање услова за социјално прилагођавање  

  ученика на колективан живот и рад 

 

 

 

Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као 

ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, 

о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са 

људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка 

остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 
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Садржаји програма 

број 

часов

а 

Начини 

извођења 

наставе 

Циљеви и задци садржаја програма 

Бог је заједница личности Оца, Сина и 

Светога Духа (биће као заједница, као 

љубав) 

6 
фронтални 

индивидуални 

-схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји 

само у заједници слободе са другом личношћу 

-хватање да је Бог заједница конкретних личности : Оца , Сина и Светога 

Духа 

Структура Литургије – цркве епископ, 

свештеници, ђакон и народ) 
6 

фронтални 

индивидуални 

- упознају структуру Литургије 

- пазликују радње на Литургији 

- постану чланови Литургијске заједнице 

Литургија откривење Бога (литургијско 

искуство Бога, личности, слободе, 

љубави. Бог  као биће заједнице) 

6 

фронтални 

индивидуални  

групни 

-Уоче да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина 

– Христа и Светог Духа 

-да богољубље истовремено значи човекољубље 

Литургија је и присуство Христово и 

ишчекивање доласка Христовог 

(љубављу према Христу чинио да је Он 

присутан међу нама на литургији иако је 

физички одсутан) 

3 
фронтални 

индивидуални 

-уоче да је Исус Христос, и ако физички одсутан, присутан на Литургији као 

плод наше љубави према Њему 

Постојање природе је израз љубави Бога 

и човека 
11 

фронтални 

индивидуални 

-на прави начин схвате заједницу Бога и човека кроз заједницу љубави и као 

заједницу љубави 

Бог је створио свет да с њим има вечну 

заједницу љубави преко човека и да у тој 

заједници човек буде вечно и 

непоновљиво биће 

4 
фронтални 

индивидуални 

- уоче да Литургија није обичан догађај 

- да је Бог жива личност која је постала човек и зато среће преко човека на 

Литургији 

 

 

 

 

 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

 

Садржаји програма 
Бр. 

час. 

Активности ученика 

у образовно 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно васпитном 

раду 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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Животна средина 5 

- слуша 

- разговара 

- посматра 

- открива 

- сазнаје 

- илуструје 

- прави 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративна 

- патиципативна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- развијати одговорност према 

очувањеу животне средине 

- упознати услове живота 

- упознати биљни и животињски свет 

и творевине људског рада 

Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

6 

- посматра 

- прати 

- уочава 

- бележи 

- разговара 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- уочавати и описивати основне 

појаве и промене у животној 

средини 

- развијати истраживачки дух, 

самосталност и стваралаштво 

Загађивање животне 

средине 
7 

- слуша  

- посматра 

- уочава 

- бележи 

- презентује 

- илуструје 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

- дијалошка 

- демонстративно-

илустративна 

- истраживачка 

- уочавати и описивати појаве које 

угрожавају животну средину 

- изграђивати личне критичке ставове 

према загађењу животне средине 
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примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

Заштита животне 

средине и заштита 

здравља 

18 

- слуша 

- разговара 

- брине 

- користи 

- истражује 

- бележи 

- илуструје 

- игра се и имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-организује и усмерава 

извођење огледа 

- дијалошка 

- текстуална 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра улога 

- формирати навике и развијати 

одговоран однос према себи и 

животно средини 

- стицати знања о правилној и здравој 

исхрани, а све у циљу очлувања 

здравља 

- развијати радозналост, критичност, 

самокритичност и креативност 

 

 

 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК  

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Књижевност : 

- Поезија 

- Проза 

- Драма  

-Текстови из Читанке  

- Домаћа лектира:  

-Породичне и шаљиве песме- избор 

-Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и 

Добрице Ерића 

-Избор из Антологије српске поезије за 

децу (приредио Душан Радовић) 

4 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, 

логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког ) 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за лигичко 

схватање и критичко процењивање текста 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме 

самостално служи    
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-Српске народне бајке- избор 

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке  (избор) 

-Читање текста 

-Читање наглас и у себи с разумевањем 

прочитаног 

-Усмерено читање 

-Читање у себи као припрема за 

смостално читање и учење 

-Тумачење текста 

-Саопштавање утисака о прочитаном 

тексту 

-Разумевање прочитаног текста 

-Систематично усвајање књижевних и 

функционалних појмова 

-Књижевни појмови 

 (песма, фабула, ликови, басна, бајка, 

драма, дијалог) 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и облику 

-Главни делови реченице 

-Именице (врста, род и број) 

-Глаголи (глаголска времена) 

-Подела речи на слогове 

- Правопис 

-Употреба великог слова у писањуличних 

имена и презимена, надимака уз лично 

име, имена животиња, вишечланих 

географских имена и улица  

(једноставнија решења) 

-Писање речце ли у упитним реченицама 

и речце не уз глаголе у одричним 

реченицама 

-Скраћенице 

-Велико почетно слово и знакови 

интерпункције 

-Усвајење латинице (читање и писање) 

8 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна  

- игра 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа 

српског језика 

- савладавање читања и писања латинице 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и облику 

-Главни делови реченице 

-Именице (врста, род и број) 

-Глаголи (глаголска времена) 

-Подела речи на слогове 

6 

- дијалошка 

- посматрачка 

- метод писаних радова 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, 

економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; 

богаћење речника, језичког и слилског израза 
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- Правопис 

-Употреба великог слова у писањуличних 

имена и презимена, надимака уз лично 

име, имена животиња, вишечланих 

географских имена и улица  

(једноставнија решења) 

-Писање речце ли у упитним реченицама 

и речце не уз глаголе у одричним 

реченицама 

-Скраћенице 

-Велико почетно слово и знакови 

интерпункције 

-Усвајење латинице (читање и писање) 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Понављамо градиво првог разреда 

-Сабирање и одузмање природних 

бројева до 100 

-Једноставни текстуални задаци 

2 
- именовање 

- упоређивање 
- поновити градиво првог разреда 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање природних 

бројева до 100 

-Множење и дељење природних 

бројева до 100 

-Изрази (две операције, заграде, 

редослед рачунских операција) 

-Слово као замена за неки број 

-Одеђивање непознатог броја 

-Појам половине и четвртине 

-Разумевање једноставнијх задатака 

(највише две операције) 

10 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- савладавање основних операција с природним 

бројевима као и основних знакова тих операција 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број 

- умеју да решавају једноставне текстуалне задатке са 

једном и две рачунске операције, као једначине са 

једном операцијом 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, 

квадра и коцке, упоређивање 

предмета по облику, ширини, висини 

и дебљини 

-Дуж, права и полуправа 

-Уочавање и цртање правоугаоника и 

квадрата на квадртаној мрежи 

3 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- упознају најважније равне и просторне геометријске 

фигуре и њихове узајамне односе 

- уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, 

кривих и изломљених линија 

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат на  

  квадратној мрежи 

Мерење и мере 

-Мерење дужи  
3 

- демонстративна 

- игра 

- упознају и примењују мере за дужину и време 

- оспособити ученике за прецизност у мерењу 
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( метар, дециметар и центиметар) 

-Мере за време (час, минут, дан, 

седмица, месец) 

- интерактивна 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК допунска настава (1. и 2.разред)                                                    
     

Планиран број часова – 26 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Meine Schule 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

-Проширити редован програм наставе за децу која 

имају потешкоће са праћењем редовног програма,због 

језичке баријере. 

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу 

самосталну комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање 

школских обавеза,као и развијање радних навика и 

вештина. 

-Јачање самопоуздања ученика. 

Meine Freunde 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Meine Familie 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Feste und Bräuche 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Mein Zuhause 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Essen und Trinken 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Kleidung 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 
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Feste und Bräuche 2 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

Hier lebe ich 3 

Сликовница,радни 

листићи,флеш-

картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

 

 

 

Начин реализације допунске наставе : 

 Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

 

 

Начин вредновања допунске наставе:  

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

 

 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Упознавање са планом рада за ову школску годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

 

-октобар 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Радионица: Моје жеље – психолог школе 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 
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-новембар 

 Правилна исхрана 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар 

 Агресивно испољавање и вређање других, претње, 

физички обрачуни, непожељног понашања 

 Превенција насиља – педагог школе 

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-јануар 
 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне новине 
-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је 

тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 

 

-     Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

-  Прихватање личних проблема као изазова за њихово 

решавање 

-      Када бих могао, променио бих... 

-      Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

-април 

-    Све што знамо о штетности никотина, алкохола и 

дроге 

-     Кад имаш проблем... 

-   Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 

биоскопу... 

-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

-мај 

-    Учествујемо у прослави Дана школе 

-    Лепа реч и гвоздена врата отвара  

-    Мој хоби 

-   Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 

заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун 
-    Покажи шта знаш 

-    Ведар одељенски састанак 
-разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Наставне области   

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ                                         6 
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рекреативно – сазнајног карактера 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

- Развијање правилног односа према природи и њеном очувању 

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима 

- Боравак на шистом ваздуху ради очувања здравља 

 

 

 

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ      7 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

-Препознавање склоности ученика и карактеристичних особина 
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             ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Учитељице трећег разреда: 

                                   1. Милена Зрнић-проф.разредне наставе 

                                   2.Браниславка Поповић-проф.разредне наставе 

                                   3.Радо Тодоровић – наставник верске наставе 

4.Ивана Давидов-наставник немачког језика 

                                    

 

Фонд часова за трећи  разред и предмете 

Ред. А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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број Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Немачки језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Ред. 

број 
Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава 1 36 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

1. Народна традиција 1 36 

2. Чувари природе 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б 22 792 

Ред.  

број 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Редовна настава 22 792 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г 23 828 

Ред број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине 1 36 

2 Настава у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7-10 

2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 

активности 
1 36 

Укупно : А+Б+В+Г+Д 25 900 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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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 

економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су : 

- 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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

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

темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске 

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

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

друштву; 

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

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 
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Циљ и задаци наставе српског језика 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и 

стилског израза; 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

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

истраживачког) 

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

жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 

Оперативни задаци 
- овладавање техником читања и писања на оба писма; 

- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 

- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске 

карактеристике); 

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање); 

- постепено упознавање методологије израде писменог састава. 
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1. Књижевност: 

-лирика, 

-епика, 

-драма 

 

32 

35 

    8 

 

25 

   29 

 

    4 

 

4 

4 

 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 
- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

индивидуални 

фронтални 

групни  

рад у пару 

дијалошка 

текстуална 

илустративна 

учење путем 

открића 

Цд 

текст 

прибор за 

цртање 

читанка 

                              Укупно: 75 58 10 3 4 - -    

2. Језик : 

-правопис  

-граматика 

 

 
14 

21 

 

 
8 

10 

 

1 

4 

 
 

2 

6 

 

 

3 

4 

 

 
- 

1 

 

- 

индивидуални 

фронтални 

групни  

рад у пару 

дијалошка 

текстуална 

демонстративна 

кооперативна  

игра 

интерактивна 

Радни лист 

Вежбанка 

Текст 

 

                                   Укупно: 35 18 5 8 7 1 -    

3. Језичка култура: 

-Допунски избор 

-Усмено изражавање 

-Писмено изражавање 

Писмени задаци 

 
14 

 

25 

 

25 

 

6 

 

10 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

2 

10 

18 

2 

 

 
2 

4 

 

4 

 

 

2 

 
1 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   

    - 

 

 

 

 

  - 

индивидуални 

фронтални 

групни  

рад у пару 

дијалошка 

стрип 

амбијентална 

посматрачка 

прибор за 

цртање 

текст 

објекти  у 

природи 

                            Укупно : 70 11 32 12 11      

                                                УКУПНО 180 87 47 23 22 1 

 

Литература:  

1.  Радмила Ж. Ралић „ Српски језик за 3. разред  - приручник за учитеље, Klett, Београд 

2. Стана Смиљковић и Славко Стојановић, „Предшколска и школска лектира”, Врање, 2006. 

3. Часопис за децу „Тик-так", бр. 17, Врање, 2007. 

4. Петар Недић, Бранислава Недић, „Књижевност и српски језик”, Нови Сад, 2007. 

5. Др Михајло Стевановић, „Граматика српскохрватског језика”, Нолит, Београд,  

6. Милија Николић, „Методика наставе српског језика и књижевности”, Завод за убенике и наставна средства, Београд 1992. 

7. „Оријентациони распоред са дидактичко-методичким упутствима за рад”, за 3. разред основне школе, Београд, 1993. 
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Наставна тема 

Начини   

и  поступци  

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

- драма 

(Читање текстова 

и тумачење 

текстова) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном 

техником читања ћириличног 

и латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са 

текстом, проналазећи 

информације експлицитно 

исказане у једној реченици, 

пасусу или у једноставној 

табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 

тражена информација, која 

може да буде исказана на 

различите начине ( 

синонимија, парафраза), 

садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и 

књиге ( наслов, пасус, име 

аутора; садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну 

тему текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно 

значење текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди  

на ком месту у тексту је пауза, 

место логичког акцента; који 

део текста треба прочитати 

брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући 

информације исказане у 

различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу 

између информација исказаних 

у линеарном и нелинеарном 

тексту ( нпр. Проналази  

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, утабели, или 

дијаграму) 

1СЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје 

фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 

Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 

информације исказане 

различитим симболичким 

системима (нпр. Текст, табела, 

графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита 

гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. 

Мишљење аутора текста vs. 

Мишљења учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира наративни 

текст 

1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној форми 

(уноси податке из текста у дату 

табелу или дијаграм) 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху 

информативног текста у односу 

на предвиђену намену (нпр. Који 

од два текста боље описује дату 

слику, да ли је упутство за 

познату игру потпуно и сл.) 
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текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се 

допада, да ли му је занимљив; 

да ли постоји сличност 

између ликова и ситуација из 

текста и особа и ситуација 

које су му познате; издваја 

речи које су му непознате 

Књижевност 

1СЈ.2.3.2. Препознаје 

књижевне родове на основу 

формалних одлика поезије, 

прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје 

књижевне врсте (бајку и 

басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни 

догађај и ликове (који су 

носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. одређује време и 

место дешавања радње у 

књижевно уметничком тексту 

закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, 

објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, 

на основу поступака 

јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, 

осећањима , намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли 

се слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

који су му нејасни 

1СЈ.2.2.10. вреднује 

примереност информација које 

прате текст; наводи разлоге за 

избор одређене  илустрације 

 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 

епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме ( кратке народне 

умотворине- пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, 

стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу 

ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту (нпр. Објашњава зашто је 

лик поступио на одређен начин, 

или вреднује крај приче у односу 

на своја предвиђања током 

читања текста, или износи свој 

став о догађајима из текста) 

 Књижевност 
1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу догађајима 

у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на 

текст 
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догађајима ( нпр. Одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује 

приповедање од описивања и 

дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 

употрбу језика у 

књижевноуметничком тексту 

ЈЕЗИК 

- граматика 

*Врсте 

речи:именице, 

глаголи и придеви 

*Реченице 

(реченице по 

значењу и облику, 

служба речи у 

реченици 

- правопис  

*Употреба 

великог слова (у 

писању имена 

народа 

вишечланих 

географских 

појмова, 

празника, наслова 

књига, часописа, 

новина...) управни 

говор 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте 

речи ( именице, заменице, 

придеве, бројеве и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје 

граматичке категорије 

променљивих речи (род и број 

заједничких именица) и 

глаголско време (презент, 

перфекат и футур) 

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,

заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.1.1.4.  препознаје 

антонимију 

1СЈ.1.1.5. познаје значења 

речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији ( у кући, 

школи, и сл.) 

Писано изражавање ( 

правопис) 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( 

именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне 

придеве и градивне придеве; 

личне заменице; основне и 

редне бројеве) 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 

и број личних заменица у 

номинативу 

1СЈ.2.4.4. препознаје 

граматичке категорије глагола 

(лице, број и род) и уме да 

пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и 

глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и 

подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и редне 

бројеве;  глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 

променљивих речи према задатом 

критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола, 

придева и заменица према роду и 

броју 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави 

објекат ( у акузативу) и прилошке 

одредбе за време, место и начин 

1СЈ.3.4.4. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/ контекста у 

којем су употрбљени 

1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у 

основном и пренесеном/ 

фигуративном значењу 

Писано изражавање ( правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 
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1СЈ.1.3.1. пише писаним 

словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико 

слово приликом писања 

личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје 

синонимију 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи 

и фразеологизама који се 

јављају у школским текстовима 

(у уџбеницима, књигама из 

лектире и сл.) и правилно их 

употрбљава 

Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места и њихових 

становника; користи наводнике 

при навођењу туђих речи; 

правилно пише присвојне 

придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-

чки/-шки); правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно 

пише сугласник Ј у 

интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и 

речцу не; употрбљава запету 

при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

добро обликованим реченицама; 

користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 
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Језичка култура 

 

- дијалошка 

- стрип 

- амбијентална 

- посматрачка 

Говорна култура 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна 

начела вођења разговора: уме 

да започне разговор, учествује 

у њему и оконча га; пажљиво 

слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме 

учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст 

природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха, 

без тзв. «певушења» или 

«скандирања» 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или 

краћи информативни текст на 

основу претходне израде 

плана текста и издвајања 

значајних делова или 

занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално 

(својим речима) да описује и 

да прича на задату тему: држи 

се теме, јасно структурира 

казивање (уводни, средишњи 

и завршни део казивања), 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив 

начин да почне и заврши своје 

причање 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким 

цртама да образложи неку 

своју идеју 

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани 

своју тврдњу или став 

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.1.) пише писаним 

Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места и њихових 

становника; користи наводнике 

при навођењу туђих речи; 

правилно пише присвојне 

придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-

чки/-шки); правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно 

пише сугласник Ј у 

интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и 

речцу не; употрбљава запету 

при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; 

излагање организује око 

основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим 

детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички 

изразприлагођава 

комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 

добро обликованим реченицама; 

користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст 

( уводни,средишњи и завршни део 

текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне 

информације унутар текста и 

пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-

стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак 

експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи ( у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико 

слово приликом писања 

личних имена, назива места 

(једночланих), назив школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 

углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једносттаван текст ( до 400 

речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман 

фонд речи ( у односу на 

узраст); правилноих 

употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку 

( о томе куда иде, зашто 

касни, и сл. ) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за 

Нову годину, рођендан), 

позивницу ( за рођенданску 

прославу, забаву), 

разгледницу ( са летовања, 

зимовања, екскурзије) 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 

примерн узрасту; употребљава 

синониме (нпр, да избегне 

понављање) 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 

(критички чита написано, 

поправља текст и исправља 

грешке) 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни 

једноставан образац са 

основним подацима о себи 

(име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, 

телефон; школа,разред, 

одељење) 

1СЈ.2.3.11. пише писмо 

(приватно) и уме да га 

адресира 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 72 ЧАСА ( недељни фонд 2 часа) 

 

Општи циљ : оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог 

непосредног окружења. 
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Општи стандарди : 

да ученик богати себе упознајући другог, да стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

 

Посебни стандарди :  

- да ученик разуме и реагује на краћи усмени текст са познатим темама 

- да ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове 

- да усмено изражава садржаје у вези са познатим темама 

- да ученик у писаној форми изражава краће поруке уз правила писаног кода 

- да остварује комуникацију са саговорницима, размењује кратке информације 

препознаје основне принципе граматике. 
 

Тематика :  

1. Школа 

2. Моји другови  

3. Моја породица 

4. Празници 

5. Мој дом 

6. Храна и пиће 

7. Одећа 

8. Овде живим 
 

Наставне методе/ активности : интерактивна, групна, обрада слова, кооперативно учење наставник-ученик, дијалошка, вербално-

текстуална,методе откривања, 

самостално закључивање, илустративно- демонстративна, гласовне игре, писани графички радови, разне аналитичке и синтетичке 

вежбе,говорне вежбе,експеримент и посматрање, описивање, препричавање, уочавање, именовање,повезивање, бројање, сабирање, 

одузимање, груписање, уопштавање, моторичке вежбе, драмске игре и замене улога. 

 

Наставна средства : уџбеници, краћи текстови, радни листови, играчке, фотографије и слике, дидактички материјал, модели, словарице, 

тестови, позоришне представе, објекти из непосредне околине, модели геометријских фигура, аудио материјал и касетофон, музички 

инструменти, оловке, бојице, фломастери, колаж папир, картон, лопта,ДВД, филмови, интерактивна табла 

 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, провера изражајног читања, диктат, листа за праћење учениковог 

напредовања, домаћи задаци, тестови, ликовни радови. 

 
Литература: 
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,,Komm, wir gehen spielen! Du und ich 3“, Немачки језик за 3. разред основне школе; аутори: Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, 

Иванка Фајфер-Чагоровић; издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (2006) 
 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

Наставна тема 

 

Број 

часова 

по 

теми 

 

 

Планирано часова за: 

 

 

обрадa 

 

 

утврђивање 

 

 

понављањe 

 

 

вежбавање 

 

 

 

 

систематизација 

 

 

 

провера 

 

I 

 

 Schule 

 

10 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

II 

 

Ich und meine 

Freunde 

 

10 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

III 

 

 

Meine Familie 

 

10 

 

3 

 

2 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

IV 

 

Feste und 

Bräuche 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

    V 

 

 

Mein Zuhause 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

VI 

 

 

Essen und  

Trinken 

 

 

9 

 

3 

 

1 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

   VII 

 

Kleidung 

 

 

     8 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

VIII 

 

Hier lebe ich 

 

11 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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72 

 

 

23 

 

14 

 

 

     6 

 

  15 

 

 

       7 

 

 

    7 

 

 

МАТЕМАТИКА - 180 часова 

 

Циљ и задаци наставе математике 

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 

ЗАДАЦИ 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

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

појава; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Ученици требају да: 

- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

- упознају римске цифре (I,V,X,L,D,M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

- упознају зависност резултата од компонената операције; 

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 

- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 

- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10; 

- успешно решавају текстуалне задатке; 

- формирају представе о правој и полуправој; 

- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 

- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 

- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 
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- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година и век). 
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Назив наставнe теме 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Блок бројева до 1000 138 50 64 10 9 5 - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Уџбеник,радни 

лист,радна 

свеска 

                                   Укупно: 138 50 64 10 9 5     

2. Геометријски објекти и њихови 

међусобни односи 

32 12 14 3 3 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Уџбеник,радни 

лист,радна 

свеска,пробор за 

цртање 

                                   Укупно: 32 12 14 3 3 - -    

3. Мерење и мере 10 4 2 2 2 - -  Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Уџбеник,радни 

лист,радна 

свеска,пробор за 

цртање,новац,ме

тар,коцка 

                                   Укупно: 10 4 2 2 2 - -    

                                                УКУПНО 180 66 80 15 14 5 

 

Литература: 

Приручник за наставу математике за 3. разред  основне школе, Клетт,  уз Математику и Забавну математику 
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       2. „ Методика математике за ОШ “ 

 

       3 .   Правилник о наставном плану и програму васпитно- образовног рада 

 

       4.  „Свеска контролних задатака- математика, 3. разред,М. Латковић, С. Станишић, Београд, 1971. 

             5.Јовановић М., Николић А., Игра бројева и облика 3, уџбеник математику за 3. разред основне школе,  Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 

             6.Јовановић М., Николић А., Игра бројева и облика 3, радна свеска за математику за 3. разред основне школе,  Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 

      7.Јовановић М., Николић А., Игра бројева и облика 3, математика за 3. разред основне школе, приручник за  учитеље, Издавачка кућа 

Klett, Београд, 2010. 

 

Наставна тема 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Блок бројева до 

1000 

- декадно 

записивање и 

читање бројева до 

1000 

- упоређивање 

бројева до 1000; 

писање бројева 

римским 

цифрама; 

сабирање и 

одузимање, 

множење и 

дељење до 1000; 

дељење са 

остатком до 100; 

једначине и 

неједначине, 

-демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

Природни бројеви и 

операције са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 

запише дати број, уме да 

упореди бројеве по 

величини и прикаже број на 

датој полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност 

бројевног израза са највише 

две операције сабирања и 

одузимања у оквиру прве 

хиљаде 

1МА.1.1.3.  множи и дели 

без остатка ( троцифрене 

бројеве једноцифреним ) у 

оквиру прве хиљаде 

1МА.1.1.4.  уме да на основу 

текста правилно постави 

израз са једном  рачунском 

Природни бројеви и операције 

са њима 

1МА.2.1.1. уме да примени 

својства природних бројева 

(паран, непаран, највећи, 

најмањи, предходни, следећи 

број)  и разуме декадни 

бројевни систем 

1МА.2.1.2.  уме да одреди 

десетицу, стотину и хиљаду 

најближу датом броју 

1МА2.1..3.сабира и одузима, 

рачуна вредност израза 

1МА2.1.4.рачуна вредност 

израза с највише две операције 

1МА2.1.5.уме да решава 

једначине 

 Разломци 

1МА.2.3.1. уме да препозна 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.3.1.1. уме да примени 

својства природних бројева у 

решавању проблемских 

задатака 

1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и 

одузимања и уме да их примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна 

бројевну вредност израза са 

више операција, поштујући 

приоритет 

1МА.3.1.4. уме да решава 

сложеније проблемске задатке 

дате у текстуалној форми 

1МА.3.1.5. уме да одреди 

решења неједначине са једном 

операцијом 
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текстуални 

задаци 

операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у 

оквиру прве хиљаде 

 Разломци 

1МА.1.3.1. уме да прочита и 

формално запише разломак 

n

1

( n< 10) и препозна његов 

графички приказ 

1МА.1.3.2. уме да израчуна 

половину, четвртину и 

десетину неке целине 

разломак b

a

 ( b≤10, a< b) када је 

графички приказан на фигури 

подељеној на b делова 

1МА.2.3..2. уме да израчуна n-

ти део неке целине и обрнуто, 

упоређује разломке облика  n

1

( 

n<10) 

 Разломци 
1МА.3.3.1. уме да прочита, 

формално запише и графички 

прикаже разломак b

a

 ( b≤10, a< 

b) 

1МА.3.3.2. зна да израчуна део  

b

a

 ( b≤10, a< b) неке целине и 

користи то у задацима 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи  

- правоугаоник, 

квадрат, троугао, 

круг 

- линија, 

надовезивање 

дужи 

- 

демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

Геометрија 

1МА.1.2.1. уме да именује 

геометријске објекте у равни 

(квадрат, круг,троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, 

права, полуправа, и угао) и 

уочава међусобне односе 

два геометријска објекта у 

равни (паралелност, 

нормалност, припадност) 

1МА.1.2.2. зна јединице за 

мерење дужине и њихове 

односе 

1МА.1.2.3. користи 

поступак мерења дужине 

објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата 

мерна јединица 

1МА.1.2.4. користи 

поступак мерења површине 

објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата 

мерна јединица 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

1МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине 

1МА.2.2.3. зна јединице за 

мерење површине и њихове 

односе 

1МА.2.2.4. уме да израчуна 

обим троугла, квадрата и 

правоугаоника када су подаци 

дати у истим мерним 

јединицама 

1МА.2.2.5. уме да израчуна 

површину квадрата и 

правоуаоника када су подаци 

дати у истим мерним 

јединицама 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу 

коцке и квадра и уме да 

израчуна њихову површину 

када су подаци дати у истим 

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 

мерење површине из већих у 

мање 

1МА.3.2.2. уме да израчуна 

обим троугла, квадрата и 

правоугаоника 

1МА.3.2.3. уме да израчуна 

површину квадрата и 

правоугаоника 

1МА.3.2.4. уме да израчуна 

обим и површину сложених 

фигура у равни када су подаци 

дати у истим мерним 

јединицама 

1МА.3.2.5. уме да израчуна 

запремину коцке и квадра када 

су подаци дати у истим мерним 

јединицама 



100 

 

мерним јединицама 

Мерење и мере 

- мере за дужину 

- мере за 

запремину 

течности 

- мере за време 

 

- 

експериментална 

- 

демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 

разкичитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним 

ситуацијама 

1МА.1.4.2. зна коју јединицу 

мере да употреби за мерење 

задате запремине течности ( 

l, dl,ml ) 

1МА. 1.4.3. зна коју 

јединицу мере да употрби за 

мерење задате масе ( g, kg,t ) 

1MA. 1.4.4. уме да чита 

једноставније графиконе, 

табеле и дијаграме 

Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 

разкичитих апоена и рачуна са 

новцем у сложенијим 

ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за време 

(секунда, минут, сат, дан, месец, 

година) и уме да претвара веће 

у мање и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

1МА.2.4.3. претвара јединице за 

мерење запремине течности из 

већих у мање 

1МА.2.4.4. претвара јединице за 

мерење масе из већих у мање 

1МА.2.4.5. уме да користи 

податке приказане графички 

или табеларно у решавању 

једноставнијих задатака и уме 

графички да представи дате 

податке 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за 

време (секунда, минут, сат, дан, 

месец, година,век) и  уме да 

претвара из једне јединице у 

другу и пореди временске 

интервале у сложенијим 

ситуацијама 

1МА.3.4.2. претвара јединице за 

мерење запремине течности 

1МА.3.4.3. претвара јединице за 

мерење масе 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа 

 

Циљ и задаци наставе природа и друштво 
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ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено 

спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија 

код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и 

културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и 

друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују 

и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење.  

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку 

наставника путем следећих активности: посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, 

експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних 

метода. 

ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су: 

- развијање основних појмова из природних и друштвених наука; 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

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

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења; 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу; 

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Природа,човек,друштво 31 22 2 2 3 2 - Групни 

,индивидуални

,рад у 

пару,писаних 

радиова 

Дијалошка,амби

јентална,експер

иментална,парт

иципативна,реш

авање проблема 

и 

ситуација,коопе

ративна,интерак

тивна,илустрати

Слике,објекти у 

природи,уџбеник

,радни 

лист,материјал за 

експеримент,при

родни ивештачки 

материјали 
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вна 

2. Кретање у простору и 

времену 

12 7 2 1 2 - - Групни 

,индивидуални

,рад у 

пару,писаних 

радиова 

Дијалошка,амби

јентална,експер

иментална,парт

иципативна,реш

авање проблема 

и 

ситуација,коопе

ративна,интерак

тивна,илустрати

вна 

Слике,објекти у 

природи,уџбеник

,радни 

лист,материјал за 

експеримент,при

родни ивештачки 

материја 

        

3. Наше наслеђе 12 8 2 1 1 - - Групни 

,индивидуални

,рад у 

пару,писаних 

радиова 

Дијалошка,амби

јентална,експер

иментална,парт

иципативна,реш

авање проблема 

и 

ситуација,коопе

ративна,интерак

тивна,илустрати

вна 

Слике,објекти у 

природи,уџбеник

,радни 

лист,материјал за 

експеримент,при

родни ивештачки 

материја 

4. Материјали и њихова 

употреба 

8 5 1 1 1 - - Групни 

,индивидуални

,рад у 

пару,писаних 

радиова 

Дијалошка,амби

јентална,експер

иментална,парт

иципативна,реш

авање проблема 

и 

ситуација,коопе

ративна,интерак

тивна,илустрати

вна 

Слике,објекти у 

природи,уџбеник

,радни 

лист,материјал за 

експеримент,при

родни ивештачки 

материја 

3. Људска делатност 9 6 1 1 1 - - Групни 

,индивидуални

,рад у 

пару,писаних 

радиова 

Дијалошка,амби

јентална,експер

иментална,парт

иципативна,реш

авање проблема 

и 

ситуација,коопе

ративна,интерак

тивна,илустрати

вна 

Слике,објекти у 

природи,уџбеник

,радни 

лист,материјал за 

експеримент,при

родни ивештачки 

материја 

                                                УКУПНО 72 48 8 6 8 2 
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Наставна 

тема 

Начини  и  

поступци  

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природа, 

човек, 

друштво  

-Облици 

рељефа, воде у 

крају; нежива 

природа; 

животне 

заједнице 

- дијалошка 

- амбијентална 

- 

експерименталн

а 

- 

партиципативне 

- решавање 

проблем  

1ПД.1.1.1.прави разлику између 

природе и проиѕвода људског рада 

1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини живу и 

неживу природу 

1ПД.1.1.3.зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1ПД.1.1.4.уме да класификује жива 

бићаа према једном од следеђих 

категорија; 

1ПД.2.1.1.разуме повезаност живе и 

неживе природе на очигледним 

примерима 

1ПД.2.1.2.зна основне разлике 

између жѕивотиња,биљака и људи 

1ПД.2.1.3.примењује вишеструке 

критееријумекласификацијеѕивих 

бића 

1ПД.2.1.4.зна улогу основних делова 

1ПД.3.1.1.разуме 

повезаност живи и неживе 

природе на мање 

очигледним примерима 

1ПД.3.1.2.раѕуме 

функционалну повезаност 

различитих делова тела 

ѕивих бића 
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(природне и 

култивисане, 

водене и 

копнене) 

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

Исгледу,начину исхране,кретања и 

размножавања 

1ПД.1.1.5.препознаје и именује 

делове тела живих бића 

1ПД.1.1.6.раѕликује станишта према 

условима ѕивота и ѕивим бићима у 

њима 

ѕивих бића 

1ПД.2.1.5.раѕуме повеѕаност услова 

ѕивота и ѕивих бића у станишту 

1ПД.1.2.6.раѕуме међусобну 

ѕависност ѕивих бића у животној 

ѕаједници 

1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите 

живе и неживе природе као 

природних ресурса 

Кретање у 

простору и 

времену 

- Различити 

облици 

кретања и 

карактеристик

е кретања 

-Орјентација 

(према Сунцу, 

на географској 

карти Србије, 

помоћу плана 

насеља 

-Временске 

одреднице 

- дијалошка 

- амбијентална 

- 

експерименталн

а 

- 

партиципативне 

- решавање 

проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

1ПД.1.4.1.уме да препоѕна кретање 

тела у раѕличитим појавама 

 1ПД.1.4..2. ѕна помоћу чега се 

људи орјентишу у простору-лева и 

десна страна,стране света, 

адресакарактеристични објекти 

 1ПД.1.4.3..3. уме да одреди стране 

света помоћу сунца 

1ПД.1.4.4.ѕна јединице ѕа мерење 

времена-дан, недеља,  месец, 

година, деценија век 

1ПД.1.4.5.уме да прочита траѕене 

информације са часовника и 

календара 

1ПД.2.4.1.ѕна да кретање тела ѕависи 

од силе која на њега делује,врсте 

подлоге иоблика кретања 

1ПД.2.4.2.ѕна да се светлост креће 

праволинијски 

1ПД.2.4.23.уме да пронађе траѕене 

улице и објекте на плану насеља 

1ПД.2.4.4.уме да пронађе основне 

информације на географској карти 

Србије-највећа и најваѕнија 

насеља,облике рељефа и 

површинских вода 

1пПД.2.4.5.уме да пронађе и упише 

траѕене информације на ленти 

времена 

1ПД.3.4.1.уме да чита 

географску карту 

примењујући ѕнања о 

странама светаи ѕначењу 

географских ѕнакова 

Наше наслеђе 

- Сведоци 

ближе и даље 

прошлости  

- Трагови 

прошлости 

- Некад и сад 

- дијалошка 

- амбијентална 

- 

експерименталн

а 

- 

партиципативне 

- решавање 

проблем  

  ситуација 

- илустративна 

1ПД.1.6.1.ѕна све основне облике 

рељефа и површинских вода 

1ПД.1.6.2.ѕна основне типове 

насеља и њихове карактеристике 

1ПД.1.6.3.зна географски положај и 

основне одреднице државе Србије.-

територија,границе,главни 

град,симболи,становништво 

1ПД.1.6.4.зна најважније 

догађаје,појаве и личности из 

прошлости 

1ПД.2.6.1.препознаје и именује 

облике рељефа и површинских вода 

у свом месту и у околини 

1ПД.2.6.2.зна основне одлике 

рељефа и вода у држави Србији 

1ПД.2.6.3.разуме повезаност 

природно-географских фактора-

рељефа,вода,климе-и делатности 

људи 

1ПД.2.6.4.зна редослед којим су се 

јављали важни историјски 

1ПД.3.6.1.зна шта је 

предходило,а шта је 

уследило након важних 

историјских догађаја и 

појав 
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- кооперативна 

- интерактивна 

 

1ПД.1.6.5.зна основне информације 

о начину живота људи у прошлости 

1ПД.1.6.6.зна шта су историјски 

извори и именује их 

догађаји,појаве и личности 

1ПД.2.6.5.уочава сличности и 

разлике између начина живота некад 

и сад 

1ПД.2.6.6.препознаје основна 

културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода 

Материјали и 

њихова 

употреба 

- Материјали, 

карактеристик

е материјала, 

воде, ваздух 

- Електричне 

проводљивост

и воде, ваздуха 

- Магнетна 

својства 

материјала 

- дијалошка 

- амбијентална 

- 

експерименталн

а 

- 

партиципативне 

- решавање 

проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

1ПД.1.3.1.зна основна својства 

воде,ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2зна да су вода у 

природи,ваздух и земљиште 

састављени од више материјала 

1ПД.1.3.3.зна да различите животне 

намирнице садрже различите 

састојке 

1ПД.1.3.4.зна основна својства 

материјала-

тврдоћа,еластичност,густина,раство

рљивост,провидност,намагнетисано

ст 

1ПД.1.3.5.зна да својства 

материјала одређују њихову 

употребу 

1ПД.1.3.6.зна промене материјала 

које настају због промене 

тенпературе,услед механичког 

утицаја и деловање воде и ваздуха 

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства 

воде и ваздуха-агрегатно стање и 

кретање 

1ПД.2.3.2.зна да су различита 

својства воде,ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог 

састава 

1ПД.2.3.3.разликује материјале који 

судобри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису 

1ПД.12.23.5.разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

 

1ПД.3.3.1.разуме како 

загревање и хлађење воде 

и ваздуха утичу на појаве у 

природи 

1ПД.3.3.2.примењује 

знања о променама 

материјла за објашњење 

појава у свом окружењу 

Људска 

делатност 

- 

Становништво 

нашег краја, 

делатност 

људи, дечја 

права, насеља, 

саобраћајнице 

- дијалошка 

- амбијентална 

- 

експерименталн

а 

- 

партиципативне 

- решавање 

проблем  

1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови 

1ПД.1.5.2.зна основна правила 

понашања у породици,школи и 

насељу 

1ПД.1.5.4.зна који су главни извори 

опасности по здравље људи и 

основне мере заштите 

1ПД.1.5.3.зна које људске 

1ПД.2.5.1.зна које су улоге 

различитих друштвених група 

ињихових чланова 

1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе 

чланова у различитим друштвеним 

групама 

1ПД.разуме повезаност и 

међузависност различитих људских 

делатности 

1ПД.3.5.1.разуме 

заједничке карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима 

1ПД.3.5.2.разуме да се 

права и обавезе чланова 

друштвених група 

међусобно допуњују 



106 

 

у окружењу   ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

делатности постоје и њихову улогу 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

 

Циљ и задаци наставе ликовне културе 

ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се 

развијају према својим психофизичким способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 

ЗАДАЦИ: 

- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања; 

- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног окружења и сопствене маште; 

- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање; 

- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање; 

- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара;  
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Коришћење разног материјала  12 6 - 6 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Природни 

ивештачки 

материјали,маказ

е,лепило 

2. Композиција и покрет у 

композицији 
14 8 - 6 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Графитна 

оловка,дрвене и 

воштане 

боје,колаж папир         

3. Орнаментика 12 6 - 6 - - - Индивидуални

,фронтални 

Кооперативна 

,решавање 

Графитна 

оловка,дрвене и 
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групни рад проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

воштане 

боје,колаж 

папир,маказе,леп

ило 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 Простор ( повезивање разних 

облика у целину)                                

10 6 -  4 - - -  

Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

 

Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

 

Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Водене 

боје,дрвене 

боје,темпере,нов

ине,слике,хамер,

маказе лепило 

Одабирање случајно добијених 

ликовних односа по избору 

ученика 

8 4 - 4 - - - 

Плакат,билборд,реклама 8 6 - 2 - - - 

        

7. Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

8 6 - 2 - - -  Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Графитна 

оловка,дрвене и 

воштане 

боје,колаж 

папир,маказе,леп

ило 

                                                УКУПНО 72 42 - 30 - - 

 

Литература: 

1. ''Свет у мојим рукама'',Невена Хаџи-Јовановић,Кlett,Београд 

2. Правилник о наставном плану и програму васпитно- образовног рада       

 3. „Креативац“-часопис 

 4. „Школарка“- часопис    

5. ''Подстицање и развијање ликовног стваралаштва ученика''Сретко Дивљан,Учитељски факултет у Јагодини,2000.год. 

6.  ''Дечје новости'',23.децембар 2004.број 12 

7. Читанка за трећи разред,Радмила Жежељ-Ралић,Klett 

8. Оријентациони распоред васпитно-образовног рада са дидактичко-методичким упутством,за трећи разред основне школе,Београд 

9. Методика наставе ликовног васпитања за четврту годину Педагошке академије,Б.Карлаварис,ЗУНС,Београд 

                                                                                                                                                 

 

 

Садржаји програма Број часова Начини  и  поступци  Циљеви и задаци садржаја програма 
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остваривања 

садржаја 

Коришћење разног 

материјала за компоновање 

- дорада и преобликовање 

започетих облика 

3 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- усмеравање ученика ка креативној доради и преобликовању 

постојећих облика 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 

- развијати моторичке способности 

Композиција и покрет у 

композицији 

-композиција линија, боја, 

облика, светла и сенке 

24 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- развијање способности за опажање облика, величина, 

светлина, боја, положаја у природи 

- развијање смисла за компоновање 

Орнаментика 

Линеарна, површинска, 

тродимензионална 

орнаментика 

9 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- развијање мишљења и визуелног ликовног сензибилитета 

- развијање способности за препознавање традиционалне, 

модерне, савремене уметности 

Простор ( повезивање разних 

облика у целину) 

- аутоматски начин цртања, 

субјективно осећање простора, 

илузија простора 

18 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- посматрање 

- развијање способности за опажање положаја облика у 

простору 

- развијање самосталног изражавања коришћењем различитих 

техника и средстава 

- развијање љубави према вредностима израженим у делима 

свих облика уметности 

Одабирање случајно 

добијених ликовних односа 

по личном избору ученика 

- слика случај 

4 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експеримент 

- развој маште у случајно насталим ликовним вредностима 

Плакат, билборд, реклама 

- визуелне информације, 

поруке, препоруке 

4 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

-увођење ученика у различите могућности  комуникација 

- стварање услова за разумевање друштвених појава 

Ликовне поруке као 

могућност споразумевања 

- Визуелно споразумевање 

10 

- дијалошка 

- кооперативна 

- посматрање 

- увођење ученика у различите могућности комуницирања 

- стварање услова уа развијање свести о потреби чувања 

природне и културне околине 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Извођење музике певањем и 

свирањем 

20 12 4 2 2 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Дечији 

инструменти –

удараљке,звечке,

блок 

флауте,нотне 

свеске 

2. Слушање музике 7 5 2 - - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Цд,плејер 

 

 

слике 
        

3. Стварање музике 9 3 2 2 2 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Дечији 

инструменти –

удараљке,звечке,

блок 

флауте,нотне 

свеске 

                                                УКУПНО 36 20 8 4 4 - 

 

Литература: 

1. мр Гордана  Илић, Приручник за учитеље уз уџбеник „Чаробни свет музике“, Музичка култура за  3. разред основне школе, Klett, 

Београд 

2. Нада Јабланов „Музичко васпитање у разредној настави“  

3. Ирена Којов-Буквић „Методика наставе музичког васпитања“ за четврту годину Педагошке академије 

4. „Службени гласник“  

 

Наставни садржаји Број часова 
Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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Извођење музике певањем 

и свирањем 

- Певање (по слуху, музичке 

игре) 

- Свирање (пратња за 

бројалице, песме ...) 

28 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-

свирање  

- извођење народних и уметничких дечјих игара 

Слушање музике 

- Слушање вокално – 

инструменталних 

композиција, музичких 

прича, инструменталних 

композиција. 

7 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- аудитивна 

- истраживачка 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања 

у музици која се изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања музике,подстицање 

доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких 

порука 

Стварање музике 

- Ритмичким и звучним 

ефектима; креирати 

једноставне пратње за 

бројалице 

1 

- кооперативна 

- истраживачка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и 

креативности 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Атлетика 40 10 15 12 3 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Гимнастичке 

справе,струњаче 

2. Вежбе на тлу и справама 39 10 10 15 4 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

Гимнастичке 

справе,струњаче 
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ципативна,дијал

ошка 

3. Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

13 7 2 2 2 - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Гимнастичке 

справе,струњаче 

 

4. 

 

 

 

 

 

  Елементарне игре                            16   6 4   4 2 - -  

Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Гимнастичке 

справе,струњаче 

                                                УКУПНО 108 33 31 33 11 - 

 

Литература: 

 Оријентациони распоред васпитно - образовног рада са дидактичко - методичким упутством за III разред основне школе, Учитељски 

факултет, Центар за усавршавање руководилаца у образовању,Београд, 1992. 

 Правилник o наставном  плану  и програму васпитно - образовног рада за 3. разред основне  школе, 2005. 

 Финдак В., Тјелесни одгој у основној школи, Школска књига Загреб, 1982. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни садржаји Број Начини  и  поступци  Циљеви и задаци садржаја програма 
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часова остваривања садржаја 

Атлетика 

- техника трчања 

- скокови 

- скок увис, даљ 

- бацања 

26 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 

- развијање и усавршавање моторичких способности  

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи једноставне форме природног кретања 

- вешто изводи једноставне форме природног кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и справама 

- вежбе на тлу 

- прескок 

- вратило 

- клупа, ниска греда 

- паралелни разбој до висине 

груди 

35 

- демонстрација 

- практична активност 

 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и особине, 

сличности и разлике међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

- окрети 

- скокови 

- вијаче 

- лопта 

- плесови 

29 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 

- правилно изводи основне кораке народних плесова 

Елементарне игре 

- рукомет 

- кошарка 

- одбојка 

18 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

- познаје правила тимских игара и придржава их се  

- стварање услова за социјално прилагођавање 

ученика на колективан живот и рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину 

Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- Изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Садржаји програма  

број 

часов

а 

Начин 

извођења 

активности 

Циљеви и задатци садржаја програма 

Бог је створио јединствени светто као 

многе конкретне врсте ни из чега (узрок 

постојања света јесте Божија слобода) 

10 

фронтални 

индивидуалн

и 

- Спознају да је Бог из љубави створијо свет за вечност и да 

постојање света зависи од Божије воље 

Последице створености по природу и њено 

постојање (конкретност врста и бића значи 

и њихову међусобну раздељеност – 

индивидуалност, али и њихову 

потенцијалну пропадљивост, смрт зато 

што су створени ни из чега) 

4 

фронтални 

индивидуалн

и 

уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста 

уоче да су бића створена ни из чега и да су зато смртна по 

природи 
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Стварање човека на крају света створеног 

по ''икони и подобију Божијем'' (разлика 

између природе и личности код човека) 

5 

фронтални 

индивидуалн

и 

-уоче да конкретни људи као личности нису постојали пре него 

што су се родили 

- запазе да је Бог на крају света створио човека као личност 

- Уоче разлику између природе и личности код човека  

- изгради свест о бићу као заједници личности, односно о 

личности као заједници слободе са другом личношћу 

Евхаристија као свет у малом (Литургија 

као сједињење свих створења преко човека 

Исуса Христа с Богом Оцем) 

12 

фронтални 

индивидуалн

и 

- уоче да се структура створеног света огледа у литургији 

- увођење у Литургију као личну заједницу Бога и човека у 

Христу кроз крштење 

Стварање света и човека у православној 

иконографији 
5 

фронтални 

индивидуалн

и 

- уоче да се природа доводи у везу са човеком и да зависи од 

човека 

 

Литература 

 

-Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 3 разред основних 

школа, Београд 2003; 

-Радна свеска за ученике трећег разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске патријаршије. 

-Православни катихета, интернет страница, http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid= 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 часова 

Оперативни задаци: 

- упознавање са разликама између отвореног и затвореног простора 

- познавање разлике између настањеног и ненастањеног простора 

- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, град) 

- основне разлике између градског и сеоског начина живота; 

- елементарно познавање структуре сеоске куће 

- проширивање елементарних знања о носећим наставним мотивима ( хлеб и биље) 

 

 

Р.број Наставне теме Број часова 

1. Кућа 24 

2. Биљке 12 
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                                                                                        У  к у п н о : 36 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Кућа 24 11 5 8 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови 

Практични 

радови 

2. Биљке 12 4 2 6 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови, 

пано 

        

                                                УКУПНО 36 15 7  14  - 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часо

ва 

Активности ученика 

у образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Кућа 24 

- слуша 

- разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

- Црта 

- Прави 

- Сече 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

- моноло

шка 

- дијалош

ка 

- демонст

ративна 

- истражи

вачка 

-стицање елементарног знања о разлици између 

градског и сеоског живота 

- упознати традиционалну културу народа у 

ужем и ширем окружењу 

- упознавање разлике између отвореног и 

затвореног простора 

- елементарно познавање структуре сеоске куће 
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- Лепи 

- Прича 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- илустрат

ивна 

- стварала

чка 

Биљке 12 

- слуша 

- разговара 

- прави 

- игра се 

- Игра се 

- Црта 

- Прича 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих 

питања 

- моноло

шка 

- дијалош

ка 

- демонстрати

вна 

- метод игре 

- стваралачка 

- стицати основно знање о хлебу и његовој 

многострукој намени 

- стицати основно знање о значају биљака и њиховој 

лековитости 

 

 

 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - 36 часова 

Оперативни задаци: 

- упознавање појма и основних елемената животне средине; 

- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 

- развијање одговорног односа према себи и животној средини; 

- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 

- развијање радознали, креативности и истраживачких способности; 

- развијање основних елемената логичког и критичког мишљења; 

-  

 

Р.број Наставне теме Број часова 

1. Животна средина 6 

2. Природне промене и појаве у животној средини 5 
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3. Загађивање животне средине 8 

4. Заштита животне средине 17 

                                                                У к у п н о : 36 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Животна средина 6   2 2 2 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

,рад у пару 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови 

Практични 

радови 

2. 

 

 

3. 

Природне промене и појаве у 

животној средини 

5 2 2 1 - - - Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Рад у пару 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови, 

пано 

Загађивање животне средине 8 2 3  3    

4. Заштита животне средине 17 7 5 5    Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Рад у пару 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови 

Практични 

радови 

 5. 

 

6. 

 

 

 

  Цртамо и пишемо                     12   4 4   4     

Индивидуални

,фронтални 

групни рад 

Рад у пару 

Кооперативна 

,решавање 

проблема,експе

римнтална,инте

рактивна,парти

ципативна,дијал

ошка 

Слике,текстови 

Практични 

радови 

Уређење паноа 

Правимо одељенске новине    4 - - 4    
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                                                УКУПНО 36 17 16  19  - 

 

Литература: 

1. Школски зоолошки атлас, ЦИП, каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Креативни центар, 2002. 

2. Велика енциклпоедија животиња, ИТП „Змај'' Нови Сад, ДОО „Атлантис'' Нови Сад, Завод за уџбенике и наставна средства Подгорица, 

2003 

3. Бургије Д. „ Илустровани лексикон природе“, Загреб, 1998. 

4. „ Екологија за почетнике“, Београд, 2003. 

5.“Разноврсни животињски свет“,Милошевић Л,, Просветни преглед, Београд, 2001. 

6.“ Како да сачувамо свет око себе“,Матановћ М.- Земун, 2003. 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Животна средина 6 

-разговор 

-посете 

-уочавање и 

препознавање 

-запажање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

-дијалошки 

-истраживачки 

-демонстративни 

-илустративни 

-Очување животне средине 

-Развијање свести о очувању 

окружења 
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Природне промене 

и појаве у животној 

средини 

5 

-праћење 

-уочавање 

-бележење 

-закључивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

-истраживачки 

-дијалошки 

-експериментални 

 

-Праћење и уочавање промена и 

појава у животној средини и њихов 

утицај на живи свет 

-Уочавање и бележење последица 

промена и појава у животној 

средини 

Загађивање 

животне средине 
8 

-експеримент 

-читање 

-илустровање 

-обиласци 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

-демонстративни 

-дијалошки 

-текстуални 

-очигледности 

-Упознавање примарних загађивача 

-Уочавање начина загађивања 

-Развијање свести о последицама 

загађивања 
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Заштита животне 

средине 
17 

-експеримент 

-читање 

-илустровање 

-обиласци 

-практична 

примена знања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

-демонстративни 

-дијалошки 

-текстуални 

-очигледности 

-Осмишљавање начина заштите 

животне средине 

-Развијање свести о значају заштите 

животне средине 

-Уређење школског животног 

простора 

 

Цртамо и пишемо 12 

- отварање 

програма 

- креирање 

цртежа и текста 

- форматирање 

- чување и 

штампање рада 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-постављање 

занимљивих питања 

-демонстративна 

-кооперативна 

-рад на рачунару 

-дијалошка 

- Развијање умења и вештина за 

коришћење једноставног програма 

за цртање и писање 

- Развијање сарадње 

- Развијање креативности при раду 

Правимо одељенске 

новине 
4 

- креирање, 

уређивање, 

штампање радова 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК -18 ЧАСОВА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Књижевност 4   - - 4 - - - Индивидуални текстуална 

,дијалошка 

Текстови 

 

2. 

 

 

3. 

Јези – граматика и правопис 12 - - 12 - - - Индивидуални 

 

дијалошка 

текстуална 

текстови,радна 

свеска,наставни 

листић 

 
Култура изражавања- усмено и 

писмено 

2 - -      2  - - - 

                                                УКУПНО 18 - 18  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

4 

- слушање 

- читање текстова 

- учествовање у 

  причању 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- савладавање технике 

читања и писања оба 

писма 

- уочавање ликова, теме, 
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(чиање и тумачење 

текста) 

- рецитовање -поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

поруке, карактеристике 

књижевног дела 

2.Језик – 

граматика и 

правопис 

* граматика 

- врсте речи 

- служба речи 

- реченице 

* правопис 

- употреба великог 

слова 

- писање речце НЕ 

и ЛИ 

- управни говор 

12 

- активно слушање 

- састављање реченица 

- именује и чита слова 

латинице 

- писање по диктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- савладавање просте 

реченице 

- стицање основних 

појмова о именицама, 

глаголима и придевима 

-савладавање реченица 

по значењу и облику 

3. Култура 

изражавања 

(усмено и 

писмено) 

(усмена и 

писмена) 

- препричавање 

- причање 

- извештавање 

- усмено и 

писмено вежбање 

 

2 

- слушање 

- посматрање 

- учествује у причању 

- пише састав 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

- дијалошка 

- посматрачка 

- овладавање усменим и 

писменим изражавањем 

према захтевима 

програма 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

МАТЕМАТИКА-18 ЧАСОВА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Понављамо градиво другог 

разреда 

1   - - 1 - - - Индивидуални текстуална 

,дијалошка 

задаци 

 

2. 

 

 

3. 

Блок бројева до 1000 11 - - 11 - - - Индивидуални 

 

дијалошка 

текстуална 

радна 

свеска,наставни 

листић,задаци 

 
Мерење и мере 3 - -      3  -   -  - 

4. Геометријски објекти и њихови 

међусобни односи 

4   - - 4 - - - индивидуална Дијалошка,текс

туална 

Задаци,прибор за 

геометрију 

                                                УКУПНО 18 - -  18 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
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1. Понављамо 

градиво другог 

разреда 

- сабирање и 

одузимање до 100 

- множење и 

дељење до 100 

1 

- сабирање и одузимање 

до 100 

- множење и дељење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- именовање 

- упоређивање 

- поновити градиво 

другог разреда 

2. Блок бројева 

до 1000 

- записивање, 

упоређивање 

бројева до 1000; 

- сабирање и 

одузимање до 

1000 

- множење и 

дељење 

троцифреног и 

једноцифреног 

броја 

11 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

3. Мерење и 

мере 

- мере за дужину 

- мере за 

запремину 

- мере за време 

3 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

 

- демонстративна 

- игра 

 

- упознају мерење масе 

тела и запремину 

течности, као и нове 

јединице за време 

(година и век) 
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-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање 

и примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

4. Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи 

- правоугаоник 

- квадрат 

- троугао 

- круг 

4 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- формирају представу о 

правпј и полуправој 

- уочавају и цртају 

углове (оштар, прав и 

туп угао) 

- цртају правоугаоник, 

квадрат, троугао и 

кружницу 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК допунска настава (3.разред)                                                    
     

Планиран број часова – 26 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 Schule 4 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

-Проширити редован програм наставе за децу која 

имају потешкоће са праћењем редовног програма  због 

језичке баријере.  

Оспособљавање ученика за самостално читање, 

разумевање прочитаних текстова као и усвајање 

програмом предвиђених граматичких садржаја  

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу 

самосталну комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање слика и речи. 

Ich und meine 

Freunde 
4 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Meine Familie 4 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Feste und Bräuche 1 
Уџбеник,радна 

свеска,радни 

-демонстративна 

-дијалошка 
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листићи,картице,цд -вербално текстуална -Подстицање ученика за самостално извршавање 

школских обавеза,као и развијање радних навика и 

вештина.  

-Развијање мишљења,памћења,читалачких,језичких и 

изражајних способности. 

-Разумевање граматичке структуре 

-Јачање самопоуздања ученика. 

Mein Zuhause 3 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Essen und Trinken 3 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Kleidung 2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Feste und Bräuche 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

Hier lebe ich 4 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-демонстративна 

-дијалошка 

-вербално текстуална 

 

Начин реализације  допунске наставе : 

 Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

Начин вредновања допунске наставе:  

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе. 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Време  Садржаји рада 
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реализације  

 

Септембар 

 Упознавање са планом рада и техничким новинама у школи 

 Кућни ред у школи  

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

Октобар 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Радионица: Шта ћу да будем кад порастем 

 Вршњачка едукација – радионица из одрживог развоја 

Новембар 

 Правилна исхрана 

 Развијање пријатељства са другом децом 

 Гледање видео ѕаписа на тему заштите животне средине и очување природних 

ресурса(вода, ваздух, земљиште) БЕЗ ПЧЕЛА НЕМА ЖИВОТА 

 Понашање у игри са вршњацима 

Децембар 

 Конструктивно решавање сукоба 

 Путеви преношења болести (капљичне инфекције, болести прљавих руку, храна, 

инсекти) 

 Радионица - Усмерено учење на знање и самопроцена успешног учења 

 Весело одељенско дружење  

Јануар 

 

 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Шта да учинимо да нам успех буде још бољи 

Фебруар 

 Прочитао сам на распусту 

 Еколошко описмењавање( МАЛИ ЕКОЛОШКИ ДНЕВНИК) 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

Март 

 Вршњачка едукација – радионица из одрживог развоја  

 22. март –Дан вода –Ко не брине о води не брине о сутра – заштита вода 

 Када бих могао, променио бих... 

 Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

Април 

 Кад имаш проблем... 

 Вода као природни ресурс 

 Дан планете Земље  

 Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу... 
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Мај 

 Дан заштите природе 

 Лепа реч и гвоздена врата отвара  

 Мој хоби 

 Како да сачувамо свет око себе 

Јун 
 Покажи шта знаш (ЕКО КВИЗ) 

 Ведар одељенски састанак 

 

Напомена: 

 У току школске године планира се 3-5 часова посета (позориште, биоскоп, галерија...) 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ  - ГУЧЕВО   

 

Наставне области 
Број 

часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и   

  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 

  ва и гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 

  зумеју и изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 4 

- процењивање 

- израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања на решавање 

задатака различитог типа 

 

Природа и друштво 4 

- разгледање 

- посматрање 

- уочавање      

сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско 

посматрање 

- текстуална 

- писаних радова 

- Проширивање знања о рељефу,лековитим 

водама 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

  јевима 

-Живот и дело Вука Караџића - Тршић 
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Музичка култура 3 

- певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

  гиналности 

Физичко васпитање 5 

-  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 2 

- посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо - 

  средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и 

описивање 

   

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 

њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања 

здравља ученика 

Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, 

развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 
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Час одељенског 

старешине 
4 

- причање 

- размена искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена правила  

  понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских 

односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 

  соби, дискотеци, продавници…) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА – НОВИ САД – ФРУШКА ГОРА 

 

Наставне области 
Број 

часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 1 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и   

  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 

  ва и гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 

  зумеју и изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 1 

- процењивање 

 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- демонстративна 

- Примена стечених знања на решавање 

задатака различитог типа 

 

Природа и друштво 1 

- разгледање 

- посматрање 

- уочавање      

сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско 

посматрање 

- текстуална 

 

- Проширивање знања о рељефу,лековитим 

водама,биљкама 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

  јевима-равница и планина 
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Музичка култура 1 

- певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

  гиналности 

Физичко васпитање 1 

-  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 1 

- посматрање 

- уочавање 

 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА  III РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова:    36 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 

Заутврђив

ање град. 

За друге 

Тип. час. 
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АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

 

 

Слушање музике 

 

Читање дечје штампе 

 

Спортске игре 

 

Дидактичке игре 

 

Такмичарске игре 

 

Гледање цртаних филмова 

 

Израда паноа  

 

 

 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

 

 

 

 

    2 

   

    2 

 

    1 

    1 

     

    3 

 

     1 

 

     - 

 

 

 

     1 

 

      1 

 

       3 

      2 

 

      1 

 

      2 

 

      - 

 

 

 

     1 

 

     1 

 

      2 

      3 

 

      2 

 

      3 

 

      4 

 Укупно: 36 10 10 16 

  Број вежби Број часова 

- 36 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Учитељи четвртог разреда: 
1.Срђан Косовац-учитељ 4/1 

2.Светлана Радин –учитељица 4/2 

3.Радо Тодоровић-наставник верске наставе 

4.Светлана Орловић-наставник немачког језика 

 

Фонд часова за четврти разред и предмете 
Ред. А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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број Нед. Год. 
1 Српски језик 5 180 

2 Немачки језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Природа и друштво 2 72 

5 Ликовна култура 2 72 

6 Музичка култура 1 36 

7 Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Ред. 

број Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава 1 36 
 

Ред. 

број 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Народна традиција 1 36 

Укупно : Б 1 36 

Укупно : А+Б 22 756 

Ред. број Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Редовна настава 22 756 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад 1 36 

Укупно : А+Б+В+Г 24 828 

Ред број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине 1 36 

2 Настава у природи  7 дана 

Укупно : А+Б+В+Г+Д         864 

                                                                                              

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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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 

економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма образовања су : 

- 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 укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

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

темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске 

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

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

друштву; 

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

- програм се остварује на српском језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 

 

Циљ  наставе:   Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

усмено или писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе : Развијањељубавипрема матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

Основно описмењавање најмлађих ученика на темељним ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; Поступно и 

систематично упознавање граматике и правописа српског језика; Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи; 

Оперативни  задаци:  - проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; - савладавање основних појмова о променљивим и 

непроменљивим речима; - оспособљавање за изражајно читање и казивање; - поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење 

основне предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза); - 

навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма; - савладавање основа методологије израде 

писмених састава.именовања врста тих речи. Реченица - појам глаголског предиката (лични глаголски облик); уочавање речи и групе речи 

(синтагма) у функцији објекта и прилошких одредаба за место, време и начин. Појам субјекта; уочавање речи у функцији атрибута уз 

именицу и именичког скупа речи (именичка синтагма). Ред реченичних чланова у реченици. Именице - збирне и градивне; род и број - 

појам и препознавање. Придеви - присвојни и градивни - уочавање значења, рода и броја у реченици. Заменице - личне; род и број личних 

заменица; лична заменица у функцији субјекта у реченици - појам и препознавање. Бројеви - главни (основни) и редни - појам и 

препознавање у реченици. Глаголи - појам и основна значења презента, перфекта и футура; вежбе у реченици заменом глаголских облика у 

времену, лицу и броју. Управни и неуправни говор. Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IV разреда. Правопис 

Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових становника; имена насеља (градова, села) и њихових становника. 

Писање управног и неуправног говора (сва три модела). Наводници. Заграда. Писање присвојних придева изведених од властитих имена (-

ов/-ев, -ин/-ски). Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и презименима. Писање скраћеница типа: итд., 

сл., нпр. и скраћеница које означавају имена држава. Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за примену 

обрађених правописних правила. Ортоепија Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању акценатских целина. Вежбе 

за отклањање грешака које се јављају у говору ученика. Изговор свих сугласника и гласовних група у складу са књижевнојезичком нормом 

ч, ћ, џ, ђ, х; - дс - (људских), - ио, - ао итд. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору и писању ученика. 

 

Корелација:Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Математика, Народна традиција 

 

Начин остваривања програма: - подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; - сузбијање мисаоне инерције и 

ученикових имитаторских склоности; - заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и 

стилским функцијама језичких појава; - уважавање ситуационе условљености језичких појава; - повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког текста; - откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; - коришћење уметничких 

доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; - систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; - што ефикасније 

превазилажење нивоа препознавања језичких појава; - неговање примењеног знања и умења; - континуирано повезивање знања о језику са 

непосредном говорном праксом; - остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; - побуђивање учениковог 



137 

 

језичког израза животним ситуацијама; - указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; - коришћење прикладних 

илустрација одређених језичких појава. 

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

овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје 

само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у 

комуникацији). 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

 Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

Српски језик: 

 403  Читанка (Н. Тодоровић, С. Цветковић, М. Плавшић)                            

 404 Поуке о језику (М.Б.Цветковић,Б. Првуловић                                        

 Уџбеники и приручнике за основну школу из Српског језика од 1. до 4. разреда основне школе 

 Литература за реализацију програма: 

 .  Радмила Ж. Ралић „ Српски језик за 4. разред  - приручник за учитеље, Едука, Београд 

 Стана Смиљковић и Славко Стојановић, „Предшколска и школска лектира”, Врање, 2006. 

 Часопис за децу „Тик-так", бр. 17, Врање, 2007. 

 Петар Недић, Бранислава Недић, „Књижевност и српски језик”, Нови Сад, 2007. 

 Др Михајло Стевановић, „Граматика српскохрватског језика”, Нолит, Београд,  

 Милија Николић, „Методика наставе српског језика и књижевности”, Завод за убенике и наставна средства, Београд 1992. 

 „Оријентациони распоред са дидактичко-методичким упутствима за рад”, за 4. разред основне школе, Београд, 1993. 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Језик: 

 

Граматика 

44 18 10 10 5 1   

Индивидуал

ни, групни 

рад, 

фронтални 

Дијалошка 

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

вербална 

илустративна    

текстуална 

илустративно 

демонстрати

вна    

херуистичка 

уџбеник, 

свеска, табла, 

папирићи са 

задацима 

 Правопис 11 4 2 2 3 -   

Индивидуал

ни, групни 

рад, 

фронтални 

Дијалошка 

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

вербална 

илустративна    

текстуална 

илустративно 

демонстрати

вна    

херуистичка 

уџбеник, 

свеска, табла, 

папирићи са 

задацима 

хамер 

2. Књижевност:           

 а) Школска лектира 62 46 5 6 4 1   Дијалошка уџбеник, 



139 

 

б) Домаћа лектира 7 4 2 1 - -  Индивидуал

ни, групни 

рад, 

фронтални 

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

вербална 

илустративна    

текстуална 

илустративно 

демонстрати

вна    

херуистичка 

свеска, табла,  

књига домаће 

лектире 

3. Језичка култура:           

 Усмено изражавање 34 11 10 8 5 -   

Индивидуал

ни, групни 

рад, 

фронтални 

Дијалошка 

монолошка 

метода 

писаних 

радова  

вербална 

илустративна    

текстуална 

илустративно 

демонстрати

вна    

херуистичка 

уџбеник, 

свеска, табла,  

хамер, 

фотографије 

Писмено изражавање 22 5 6 5 6 -  

                                                УКУПНО 180 88 35 32 23 2 
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Садржаји програма 

Број 

часо

ва 

Начин и 

поступак 

остваривања 

стандарди 

основни средњи напредни 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење 

текстова, функционални 

појмови) 

66 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

 1СЈ. 1.2.1. влада основном техником 

читања ћириличког и латиничког 

текста 

IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, 

проналазећи информације 

експлицитно исказане уједној 

реченици, пасусу, или у 

једноставној табели (ко, шта, где, 

када, колико и сл.) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 

тражена информација, која може да 

буде исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана 

у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и књиге 

(наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 

текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење 

текста 

1СЈ.1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста 

на основу задатог критеријума: да 

ли му се допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност 

између ликова и еитуација из текста 

и особа и ситуација које су му 

познате; издваја речи које су му 

непознате 

1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне 

родове на основу формалних одлика 

поезије, прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну) 

1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) у 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди 

на ком месту у тексту је пауза, 

место логичког акцента; који 

део текста треба прочитати 

брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући 

информације исказане у 

различитим деловима текста 

(у различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу 

између информација исказаних 

у линеарном и нелинеарном 

тексту (нпр. проналази 

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, у табели, или на 

дијаграму) 

ЈСЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову 

намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје 

фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 

закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, 

објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност 

догађаја, на основу поступака 

јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, 

осећањима, намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег 

текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и 

обједињује информације 

исказане различитим 

симболички системима (нпр. 

текст, табела, графички 

приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита 

гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. 

мишљење аутора текста \>х. 

мишљења учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира 

наративни текст 

1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној 

форми (уноси податке из 

текста у дату табелу или 

дијаграм) 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху 

информативног текста у 

односу на предвиђену намену 

(нпр. који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је 

упутство за (познату) игру 

потпуно и сл.) 

1СЈ.3.2.7. објашњава и 

вреднује догађаје и поступке 

ликова у тексту (нпр. 

Објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, 

или вреднује крај приче у 

односу на своја предвиђања 

током читања текста, или 
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књижевноуметничком тексту 

1СЈ. 1.5.4. одређује време и место 

дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли 

се слаже/не слаже са 

поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

који су му нејасни 

1 СЈ.2.2.10. вреднује 

примереност илустрација које 

прате текст; наводи разлоге за 

избор одређене илустрације 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 

епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме (кратке народне 

умотворине - пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, 

стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу 

ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

догађајима (нпр. одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује 

приповедање од описивања и 

дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 

употребу језика у 

књижевноуметничком тексту 

износи свој став о догађајима 

из текста) 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст     

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу 

догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се 

на текст 

 

 
 

Језик 

- граматика 

(реченица:појам 

глаголског предиката, 

синтагма у функцији 

објекта и прилошких 

одредби за место, време, 

начин; именице:збирне и 

градивне;придеви:присв

53 

- дијалошка 

- текстуална 

-демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе)  

1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке 

категорије променљивих речи (род 

и број заједничких именица) и 

глаголско време (презент, перфекат 

и  

                  футур) 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне 

бројеве)  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и 

подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и 

редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени 

облик променљивих речи 

према задатом критеријуму: 
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ојни и 

градивни;заменице:личн

е, бројеви:основни и 

редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;

управни и неуправни 

говор;утврђивање 

садржаја обрађених до 

4.разреда 

- правопис 

Употреба великог слова 

у писању:имена држава 

и покрајна и њихових 

становника,имена 

насеља и њихових 

становника; писање 

управног и неуправног 

говора;наводници, 

заграда;писање 

присвојних придева 

изведених од властитих 

имена;писање 

сугласника ј, писање 

скрађеница:које 

означавају имена 

држава;примена 

правописних правила 

1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне 

и одричне) 

1СЈ. 1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи и сл.) 

 
 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 

и број личних заменица у 

номинативу  

1СЈ.2.4.4. препознаје 

граматичке категорије глагола 

(лице, број и род) и уме да 

пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат 

и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. одређујс врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и 

по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје 

синонимију 

1СЈ.2.4.9. познаје значења 

речи и фразеологизама који се 

јављају у школским 

текстовима (у уџбеницима, 

књигама из лектире и сл.) и 

правилно их употребљава 

заједничких именица према 

броју, а глагола, придева и 

заменица према роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави 

објекат (у акузативу) и 

прилошке одредбе за време, 

место и начин 

 

1СЈ.3.4.4. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/контекста у 

којем су употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у 

основном и 

пренесеном/фигуративном 

значењу 

 
 

Језичка култура 

Препричавање 

текста,причање у 

дијалошкој 

форми,описивање слика 

који приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете 

61 

- дијалошка 

- стрип 

- амбијентална 

- посматрачка 

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице 

1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком 

1СЈ. 1.3.4. употребљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места (једночланих), 

назива школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре 

1СЈ. 1.3.6. издваја наслов, углавном 

се држи теме 

1СЈ. 1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст (до 400 речи) 

1СЈ.2.3.1 . зна и користи оба 

писма (ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места и њихових 

становника; користи 

наводнике при навођењу 

туђих речи; правилно пише 

присвојне придеве {-ов/-ев/-ии, 

-ски/-чки/-шки)\ правилно 

пише гласове ћ, ч, ђ, Љ; 

правилно пише сугласник ј у 

интервокалској позицији; 

правилно пише речцу л_и и 

речцу не; употребљава запету 

при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира 

текст (уводни, средишњи и 

завршни део текста); добро 

распоређује основну 

информацију и додатне 

информације унутар текста и 

пасуса 

ЈСЈ.3.3.3. прилагођава језичко-

стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак 

експозиторни текст 
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1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 

речи (у односу на узраст); правилно 

их употребљава 

1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о 

томе куда иде, зашто касни, и сл.) 

1СЈ. 1.3.10. пише честитку (за Нову 

годину, рођендан), позивницу (за 

рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, 

зимовања, екскурзије) 
 

потпуним реченицама; варира 

језички израз (ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

] СЈ.2.3.4. држи се теме; 

излагање организује око 

основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим 

детаљима 

1 СЈ.2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној 

ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 

примерен узрасту; 

употребљава синониме (нпр. 

да избегне понављање) 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 

(критички чита написано, 

поправља текст и исправља 

грешке) 

I СЈ.2.3.10. уме да попуни 

једноставан образац са 

основним подацима о себи 

(име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, 

телефон; школа, разред, 

одељење) 

1СЈ.2.3.1 1. пише писмо 

(приватно) и уме да га адресира 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи (у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА - 180 часова 
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Циљ  наставе:   у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе : - да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу; - да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и 

примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и 

укључивање у рад; - да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

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

појава; - да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања; - да ученицима омогући разумевање 

одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; - да изграђује позитивне особине 

ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад; - 

да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика; - да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику; - да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; - да 

ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција; - да 

ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; - да оспособи ученике за прецизност у 

мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 

 
Оперативни  задаци:  Ученици треба да: - успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; - 

упознају скуп природних бројева; - науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; - умеју да читају и записују помоћу 

слова основна својства рачунских операција; - упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима); - 

примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица; - знају да читају, 

састављају и израчунавају вредност израза са више операција; - знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих 

облика) у скупу природних бројева; - успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; - упознају разломке (наведене у програму), 

њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина; - знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; - упознају 

мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година,век) 

 

Корелација: Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Српски језик 

 

Начин остваривања програма: Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог часова за поједине теме по моделу (укупно 

часова за тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање). Скуп природних бројева (132; 50 + 82) Мерење и мере (10; 4 + 6) 

Површина (30; 12 + 18) Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте што су акцентовани опажајни појмови, који се стварају 

кроз добро планирану активност. Скупови. - Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, плански се 

систематизује дидактички материјал. Да би именовање оваквих разноврсних целина и њихових објеката било једнообразније и да би се 

тиме подстицала апстракција, предвиђа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја скупа учини експлицитном. 

При издвајању скупова води се рачуна о томе да је, на неки детету доступан начин, јасан кључ по којем је извршено издвајање и тиме у 
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његовој свести потпуно одређена реализација припадности. Треба, такође, у разноврсним примерима и задацима користити симболе за 

скуп и припадност елемента скупу. Графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (и на друге прикладне 

начине) има изванредну сазнајну улогу: истицање битног и занемаривање небитног, развијање "дидактичке писмености" и оспособљавање 

детета за сврсисходно мишљење. Истовремено, тиме се остварују разне кореспонденције, што активно зачиње и подстиче развој идеје о 

функцији. Зато се често предвиђа коришћење дијаграмских слика и рад са њима - спајање, преслагање елемената и сл. На подесан визуелан 

начин или кроз пригодан језик треба истицати својства релације, захтевајући при томе да их ученици и сами уочавају, исправно 

представљају и у том смислу са њима активно раде. При томе је излишно прерано инсистирање на терминима који изражавају својства 

релација, као и на одређивању појмова путем дефиниција. Бројеви. - Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве 

природног низа и број нулу, како би на крају IV разреда у потпуности савладали систем природних бројева и његова својства. Операције с 

бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану: издвајати погодне природне и дидактички припремљене ситуације 

које дају значење операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости резултата. Дељење једноцифреним бројем, са и без остатка, 

заокружује минимум садржаја обавезних за усмено рачунање и тако чине усмени фонд за алгоритме рачунања са бројевима у декадском 

запису. Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи, објашњавање начина рачунања. Тиме се повећава 

ефикасност наставе и ученицима знатно олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и формирање других рачунских умења. Исто 

тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих подиже теоријски ниво целог рада из математике и потпуније открива 

смисао операције. Усвајање сваког својства операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће операције на 

одабраним примерима, формулисање својства, примена својства у одређивању вредности израза и начину рачунања, запис својства помоћу 

слова. Посебно је важно да се утврди како промене компонената рачунских операција утичу на резултат; као и да се укаже на значај ових 

чињеница у практичном рачунању. Тако, на пример, није довољно да ученици само знају да производ двају бројева не мења вредност ако 

се један од њих помножи неким бројем, а други подели тим истим бројем, већ то треба да умеју и да примене на конкретним примерима. 

Поред писменог рачунања и даље треба поклањати пажњу усменом рачунању, јер оно често брже и једноставније доводи до резултата и 

има предност у практичном животу кад се рачуна с малим бројевима. Тако, на пример, уместо да ученици писмено израчунавају 8 x 39, 

много је брже и једноставније да усмено израчунавају 8 x 40, па да од тог привременог резултата одузму 8. За овакав рад неопходно је да 

ученици добро схвате својства рачунских операција. Ово ће бити остварено тек када ученицима постане потпуно јасна зависност између 

компонената рачунских операција. При изучавању операција треба предвидети довољан број вежбања чијим ће обављањем ученици 

изграђивати сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. Сама та техника међутим, није довољна. Тек разумевањем шта која 

рачунска операција представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање, а не нагађање, када коју операцију треба применити, 

претвара ту технику у стварно а не формално знање. Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција. 

Треба инсистирати на томе да ученици текстуалне задатке приказују бројевним изразима да речима исказују бројевне изразе, односно да их 

читају. Оваквим начином обрађивања бројевних израза ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских операција и лако схватају значај 

заграда у задацима. Почеци формирања математичког језика. - Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је језик 

тачан, јасан и истовремено прецизан. Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово наступа у својству 

симбола променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих израза за различите бројевне вредности слова која у њима 

фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе.  

Паралелно са случајевима једнакости двају израза, ученици познају и случајеве неједнакости, који дозвољавају не само увођење многих 

разноврсности у систем вежбања него и упознавање нових случајева када постоји само неки одређени број вредности слова које 

задовољавају постављени услов. Корисно је разматрати и такве случајеве када ниједна од могућих бројевних вредности дате области 
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бројева не испуњава задате услове. Програм предвиђа да се једначине и неједначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са 

вршењем одговарајућих рачунских операција. Решавање једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове међусобне 

повезаности. При решавању једначина с непознатим елементом множења и дељења треба узимати само примере с целобројним решењима. 

Код решавања неједначина треба користити начин "погађања" на погодно одабраним примерима. Исто тако, уз дату неједначину, треба 

посматрати и одговарајућу једначину која се добија кад се у бања, при чему ученици у разним животним ситуацијама уочавају 

одговарајуће математичке релације, и обратно - математичке апстракције примењују у одговарајућим животним односима: они 

представљају средство повезивања наставе математике са животом. У процесу решавања задатака ученици изграђују практична умења и 

навике које су им неопходне у животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања текстуалних задатака на најбољи 

начин доприноси математичком и општем развитку ученика. Треба настојати да се у процесу решавања потпуно искористе све могућности 

које постоје у задацима. Разматрају се једноставни задаци који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних 

операција (задаци за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати поступно, према њиховој компликованости: 

прво задатке с две, па затим с три и, на крају, са више операција. Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При 

решавању задатака с претходним састављањем израза пажња се усредсређује на анализу услова задатака и састављање плана његовог 

решења. У структури израза приказује цео ток решења задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају операције и 

редослед којим се извршавају те операције. Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих једначина према 

услову задатка. У свакој конкретној ситуацији задатке треба решавати најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и других 

средстава приказивања. Неопходно је, такође, да ученик претходно процењује резултат и да проверава тачност самог резултата. Провери 

треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену неопходност, на разне начине проверавања и навикавати их да самостално 

врше проверу резултата. Ниједан задатак не треба сматрати завршеним док није извршена провера. При рачунању, које се мора обављати 

тачно, треба развијати брзину, с тим да она никада не иде на штету тачности која је ипак главна. Геометријски садржаји. - Основна 

интенција програма у области геометрије састоји се у томе што се инсистира и на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење 

површи). Изучавање геометријског градива повезује се с другим садржајима наставе математике. Користе се геометријске фигуре у 

процесу формирања појма броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства геометријских фигура. 

Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код ученика треба да створи добру основу за шире и дубље изучавање 

геометријских фигура и њихових својстава у старијим разредима основне школе. Мерење и мере. - За упознавање метарског система мера 

треба користити очигледна средства и давати ученицима да мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). 

Исто тако, неопходно је и да се ученици вежбају да процењују одока (нпр. раздаљину између два предмета, масу и сл.), па да по завршеном 

таквом мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за површину треба користити моделе у 

величини квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног центиметра. Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати 

и увежбавати на примерима, али у задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем метарског 

система мера, отпада потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим бројевима 

треба изводити упоредо са рачунањем с природним бројевима, на тај начин што ће се вишеимени бројеви претварати у једноимене бројеве 

најнижих јединица.  

 

 

Уџбеник за реализацију програма: 
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 Уџбеници издавачке куће „Едука“ 
Математика 

401  Математика 4а-  уџбеник са радним листом                                        

        (С. Јоксимовић) 

402  Математика 4б - уџбеник са радним листом                                         

        (С. Јоксимовић) 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  природних 

бројева;сабирање и одузимање у скупу 

природних;множење и дељење у скупу 

природних бројева; једнашине и 

неједначине; разломци 

136 
 

 

 

 

51 31 40 10 4  фронтални, 

индивидуа-

лни, групни 

вербална, 

текстуална,  

                               

илустративна 

Уџбеник, 

наставни 

листићи, радна 

свеска 

2. Мерење и мере 

Мере за дужину; мере за површину; мере 

за запрмину; јединице мере за време; 

јединице мере за масу 

12 
 

 

5 2 3 2 -  фронтални, 

индивидуа-

лни, групни 

вербална, 

текстуална,  

                               

илустративна 

Уџбеник, 

наставни 

листићи, радна 

свеска, прибор за 

цртање 

3. Површина 

Упознавање геометријских облика; 

површина квадрата и правоугаоника; 

површина квадра и коцке; запремина 

квадра и коцке 

32 
 

 

 

12 7 9 4 1  фронтални, 

индивидуа-

лни, групни 

вербална, 

текстуална,  

                               

илустративна 

Уџбеник, 

наставни 

листићи, радна 

свеска, прибор за 

цртање 

                                                УКУПНО 180 68 39 52 16 5 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и 

поступак 

остваривања 

стандарди 

основни сренњи напредни 

Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  природних 

бројева;сабирање и одузимање у 

скупу природних;множење и 

дељење у скупу природних 

бројева; једнашине и 

неједначине; разломци 

136 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

 1МА.1 . 1 . 1 .  зна да 

прочита и запише дати 

број, уме да упореди 

бројеве по величини ида 

прикаже број на датој 

бројевној полуправој  

1МА. 1 . 1 . 2 .  рачуна 

вредност бројевног 

израза са највише две 

операције сабирања и 

одузимања у ок виру прве 

хиљаде  

1МА. 1.1.3. множи и дели 

без остатка (троцифрене 

бројеве једноцифреним) 

у оквиру прве хиљаде  

1МА. 1.1.4. уме да на 

основу текста правилно 

постави израз са једном 

рачунском операцијом  

1МА. 1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у 

оквиру прве хиљаде 

1МА. 1.3.1. уме да 

прочита и формално 

запише разломак   — (л < 

10) и препозна његов 

графички приказ  

IМА. 1.3.2. уме да 

израчуна половину, 

четвртину и десетину 

неке целине 

1МА.2.1 .1 .    уме  да   

примени   својства   

природних   бројева   

(паран,   неиаран.   

највећи, најмањи, 

претходни, следећи број) 

и разуме декадни бројни 

систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди 

десетицу. стотину и 

хиљаду најближу датом 

броју  

1МА.2.1.3. сабира и 

одузима, рачуна вредност 

израза  

I МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с највише 

две операције  

1 МА.2.1.5. уме да решава 

једначине 

1МА.2.3.1.  уме да 

препозна разломак —ф< 

10, а < /?,) када је 

графички приказан 

нафигури подељеној на I? 

делова  

1МА.2.3.2. уме да 

израчуна /;-ти део н еке 

целине и обрнуто, 

упоређује разломке 

облика — (л <10) п 

 

1МА.3.1.1 .  уме да 

примени својства 

природних бројева у 

решавању проблемских 

задатака 

1 МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и 

одузимања и уме да их 

примени.  

1МА.3.1.3. уме да 

израчуна бројевну 

вредност израза са више 

операција, поштујући 

приоритет 

1 МА.3.1.4. уме да решава 

сложеније проблемске 

задатке дате у текстуалној 

форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди 

решења неједначине са 

једном операци 

1МА.3.3.1. уме да 

прочита, формално 

запише и графички 

прикаже разломак а/b 

b< 10, а<b) 

1 МА.3.3.2. зна да израчуна 

део — (/? < 10, а < 1т) 

неке целине и користи то у 

задацима 

јом 

Мерење и мере 

Мере за дужину; мере за 

површину; мере за запрмину; 

јединице мере за време; јединице 

мере за масу 

12 

- 

експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

1МА. 1 .4 .1 .  уме да 

изрази одређену суму 

новца преко различитих 

апоена и рачуна са 

новцем у једноставним 

ситуацијама  

1МА. 1.4.2. зна коју 

јединицу мере да 

1МА.2.3.1.  уме да 

препозна разломак —ф< 

10, а < /?,) када је 

графички приказан 

нафигури подељеној на I? 

делова  

1МА.2.3.2. уме да 

израчуна /;-ти део н еке 

1МА.3.4.1. зна јединице 

за време (секунда, минут. 

сат, дан, месец, година, 

век) и уме да претвара из 

једне јединице у другу и 

пореди временске 

интервале у сложенијим 

ситуацијама 
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употреби за мерење 

задате запремине 

течности (1, d1, m1) 

IМА. 1.4.3. зна коју 

јединицу мере да 

употреби за мерење 

задате масе(g, kg,t)  

1МА. 1.4.4. уме да чита 

једноставније графиконе 

табеле и дијаграм 

целине и обрнуто, 

упоређује разломке 

облика — (л <10) п 

 

 

1МА.3.4.2. претвара 

јединице за мерење 

запремине течности 

1МА.3.4.3. претвара 

јединице за мерење масе 

 
 

 

Површина 

Упознавање геометријских 

облика; површина квадрата и 

правоугаоника; површина квадра 

и коцке; запремина квадра и 

коцке 

32 

- 

експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

1МА.1.2.1. уме да 

именује геометријске 

објекте у равни 

(квадрат, круг, троугао.  

правоугаоник, тачка, 

дуж. права, полуправа и 

угао) и уочава 

међусобне односе   два   

геометријска   објекта   у   

равни   (паралелност.   

нормалност, припадност) 

IМА. 1.2.2. зна јединице 

за мерење дужине и 

њихове односе  

1МА. 1.2.3. користи 

поступак мерења дужине 

објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата 

мерна јединица  

1МА. 1.2.4. користи 

поступак мерења 

површине објекта, 

приказаног на 

слици.чему је дата 

мерна јединица 
 

1МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских објеката у 

равни 

1 МА.2.2.2. претвара 

јединице за мерење 

дужине 

1МА.2.2.3. зна јединице 

за мерење површине и 

њихове односе 

1МА.2.2.4. уме да 

израчуна обим троугла, 

квадрата и 

правоугаоника када су 

подаци дати у истим 

мерним јединицама  

1МА.2.2.5. уме да 

израчуна површину 

квадрата и 

правоугаоника када су 

подаци дати у истим 

мерним јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје 

мрежу коцке и квадра и 

уме да израчуна њихову 

површину када су подаци 

дати у истим мерним 

јединицама 

1МА.3.2.1. претвара 

јединице за мерење 

површине из већих у мање 

1МА.3.2.2. уме да 

израчуна обим троугла, 

квадрата и правоугаоника 

1МА.3.2.3. уме да 

израчуна површину 

квадрата и правоугаоника 

1МА.3.2.4. уме да 

израчуна обим и 

површину сложених 

фигура у равни када 

суподаци дати у истим 

мерним јединицама  

1МА.3.2.5. уме да 

израчуна запремину 

коцке и квадра када су 

подаци дати у истим 

мерним јединицама 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа 
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Циљеви и задаци садржаја програма 

- развијање основних појмова о ширем   природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини 

- слободно исказивање својих запажања 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 

- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

- развијање основних научних појмова из природних наука 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

- развијање еколошке свести 

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

- развијање интересовања за истраживање природних појава и процеса у домену њихових могућности 

- усвајање цивилизацијских тековина и могућност 

  њиховог коришћења 

- разумевање и уважавање сличности и разлика  

  међу појединцима и групама 

- развијање одговорног односа према себи, други- 

  ма, окружењу   

- оспособљавање за сналажење у простору и времену 

- упознавање прошлости,значајних догађаја у настанку српске државе до данашњих дана 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

- упознавање са најзначајнијим владарима државе Србије 

 

Корелација:  Музичка култура, Ликовна култура, Математика, Народна традиција 

Начин остваривања програма :  Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање програмских садржаја, већ 

подстицање развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно- 

конативних и социјално-афективних сфера личности детета, што се огледа у наведеним циљевима и задацима. У програму предмета 

Природа и друштво циљеви су дати двојако: - експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма - имплиците - дати и 

садржани у избору, структурирању и начину реализације програмских садржаја. Циљеви програма су постављени тако да експлиците и 

имплиците утичу на развој ученика, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и вредности. 

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима. Имплиците циљеви су "прикривени" и наглашавају васпитну 

компоненту образовања. Они се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире предмета и разреда, 

залазе у све области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне задатке и 

активности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова из следећих области: екологија, 

демократија, здравље и технологија. Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и културе. У процесу 

учења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и поставити основе за формирање система појмова, научити како се 

уочава разлика између претпоставке - тврдње - чињенице и стицати увид у структуре и сплетове узајамних веза у свету коме припада. 

Измењеном концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака преко спиралних кругова, избегава се рутинско понављање, а 
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усвајањем наведеног садржаја програма, омогућује надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградња појмова из области природе 

и друштва. Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских 

медија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење и сналажење у свакодневном животу. 

Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у целини и у програму четвртог разреда, а даља 

оперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса. 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

Природа и друштво 

410  Природа и друштво 4а - уџбеник са радним листом                              

   (В. Матановић, З. Веиновић, Н. Станчић, И. Марковић)        

411 Природа и друштво 4б - уџбеник са радним листом                              

   (В. Матановић, З. Веиновић, Н. Станчић, И. Марковић)       

 

Литература за реализацију програма: 

 a) Жежељ Ралић Р., Приручник за учитеље уз уџбенички комплет, природа и друштво за трећи разред основне школе, Издавачка кућа 

Едука, Београд, 2011.  

     b) Жежељ Ралић Р., Природа и друштво 4, уџбеник за 4.  разред основне школе, Издавачка кућа  Едука, Београд, 2011. 

     c) Жежељ Ралић Р., Природа и друштво 4, радна свеска за 4. разред основне школе, Издавачка кућа  Едука, Београд, 2011. 

 2. Правилник о наставном плану и програму васпитно- образовног рада.  

3. Енциклопедије 

 4.Весна Милошевић: Како научити дете да сачува живот, ЦИП-Каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Београд, 

2001.  

5.Рајић В. Љубиша: Деца у саобраћају,  ЦИП-Каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Београд, 2003. 

6.Велика енциклопедија науке, ИТП „Змај“, Нови Сад, 2003. 

7.Твоја прва књига о природи, Мали принц, Нови Сад, 1997.  

8.др Владимир Стојановић: Вода, НИП „Дечје новине – Издавачка делатност”, д.о.о. Горњи Милановац,  2005. 

9.Томислав Сенћански: Мали кућни огледи 1, 2, 3, Креативни центар, Београд, 2001.  и 2003 

10.Велика енциклопедија науке, Змај ДОО, Нови Сад, 2003.  

11.Велика енциклопедија света, Змај ДОО, Нови Сад, 2002 

12. Мој први атлас, уџбеник за природу и друштво за трећи разред основне школе, Ј. Илић, М. Даниловић, М. Савић, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1998 

13. Оксфордска илустрована дечја енциклопедија, MONO & MANANA, Београд, 2003 

14. . Илић, М. Даниловић, М. Савић: Мој први атлас, уџбеник за природу и друштво за трећи разред основне школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1998 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Моја домовина, део света 

Основне одреднице државе; Положај 

Србије (физичко-географски, 

саобраћајно.географски); Рељеф, воде и 

клима Србије; Становништво Србије; 

Грађење демократских односа 

11 7 1 2 1 -  
фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

дијалошка, 

текстуална, 

практична 

фотографије, 

уџбеник, 

текстови   

2. 

Сусрет са природом 

Биљни и животињски свет у Србији; 

Човек део природе 

17 13 1 2 1 -  
фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

дијалошка, 

текстуална, 

практична 

биљке које 

смо 

прикупили, 

фотографије, 

уџбеник, 

текстови   

3. Рад, енергија производња и потрошња 

Људи раде, користе енергију, производе 

и троше 

14 8 2 2 1 1  
фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

дијалошка, 

текстуална, 

практична 

уџбеник, 

упитници, 

текстови 

4. Осврт уназад-прошлост 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности и догађаји из 

прошлости Србије 

16 14 1 - 1 -  
фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

дијалошка, 

текстуална, 

практична 

фотографије, 

уџбеник, 

текстови   

5. Истражујемо природне појаве 

Истраживање и уочавање 

узрочно.последчних веза; 

Испитивање својства материјала; 

Промене материјала; 

14 7 2 3 2 -  
фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

дијалошка, 

текстуална, 

практична 

фотографије, 

уџбеник, 

текстови   

                                                УКУПНО 72 49 7 9 6 1 
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Садржаји програма Број часова 
Начин и поступак 

остваривања 

стандарди 

основни средњи напредни 

Моја домовина, део 

света 

Основне одреднице 

државе; Положај Србије 

(физичко-географски, 

саобраћајно.географски); 

Рељеф, воде и клима 

Србије; Становништво 

Србије; Грађење 

демократских односа 

11 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

 1ПД. 1.6.1. зна основне 

облике рељефа и 

површинских вода 

1ПД. 1.6.2. зна основне 

типове насеља и њихове 

карактеристике 

1ПД. 1. 6.3. зна географски 

положај и основне 

одреднице државе Србије: 

територија, границе, главни 

град, симболи, 

становништво  

 

1ПД.2.6.1. препознаје и 

именује облике рељефа и 

површинских вода у свом 

месту и у околини 

1ПД.2.6.2. зна основне 

одлике рељефа и вода у 

држави Србији  

1 ПД.2.6.3. разуме 

повезаност природно-

географских фактора - 

рељефа, вода, климе и 

делатности људи  

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и 

површинских вода  

1 ПД.3.4.1. уме да чита 

географску карту 

примењујући знања о 

странама света и значењу 

картографских знакова 

 

Сусрет са природом 

Биљни и животињски 

свет у Србији; 

Човек део природе 

17 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

 

  1ПД. 1.1.2. зна ко и шта 

чини живу и неживу 

природу 

  1ПД. 1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

  1ПД. 1.1.4. уме да 

класификује жива бића 

према једном од следећих 

критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања 

  1ПД. 1.1.5. препознаје и 

именује делове тела живих 

бића 

  1ПД. 1.1.6. разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима 

I ПД.2.1 . 1 .  разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на очигледним 

примерима 

1 ПД.2.1.2. зна основне 

разлике између биљака, 

животиња и људи 

I ПД.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића 

1 ПД.2.1.4. зна улогу 

основних делова живих бића 

I ПД.2.1.5. разуме 

повезаност услова живота и 

живих бића у станишту 

1 ПД.2.1.6. разуме 

међусобну зависност живих 

бића у животној заједници 

I ПД.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе 

 

 

I ПД.3.1 . 1 .   разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на мање 

очигледним примерима  

1 ПД.3.1.2. разуме 

функционалну повезаност 

различитих делова тела 

живих бића 
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1ПД. 1.2.3. разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека по 

очување природе 

 

природе као природних 

ресурса  

1 ПД.2.2.4. зна шта је 

добробит животиња и 

поступке којима се она 

штити 

Истражујемо природне 

појаве 

Истраживање и 

уочавање 

узрочно.последчних 

веза; 

Испитивање својства 

материјала; 

Промене материјала; 

14 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

1ПД. 1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и 

земљишта 

1ПД. 1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и 

земљиште састављени од 

више материјала 

1ПД. 1.3.3. зна да различите 

животне намирнице садрже 

различите састојке  

1ПД. 1.3.4. зна основна 

својства материјала: 

тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, 

провидност, 

намагнетисаност  

1ПД. 1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје 

примере у свом окружењу  

1ПД. 1.3.6. зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре. Услед 

механичког утицаја и 

деловања воде и ваздуха 

  

1 ПД.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање  

I ПД.2.3.2. зна да су 

различита својства воде, 

ваздуха и земљишта 

последица њиховог 

различитог састава 

1 ПД.2.3.3.  разликује 

материјале који су добри 

проводници топлоте и 

електрицитета од оних који 

то нису  

1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материјала одређују 

њиховуупотребу и 

препознаје примере у свом 

окружењу  

1ПД.2.3.5. разликује 

повратне и неповратне 

промене материјала  

I ПД.2.3.6. разликује 

промене материјала при 

којима настају други 

материјалм од оних промена 

материјала при којима не 

настају други материјалм 

1 ПД.3.3.1. разуме како 

загревање и хлађење воде 

и ваздуха утичу на појаве 

у природи  

1 ПД.3.3.2. примењује 

знање о променама 

материјала за објашњење 

појава у свом окружењу 

 

1 ПД.3.5.1. разуме 

заједничке 

карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима  

I ПД.3.5.2. разуме да се 

права и обавезе чланова 

друштвених група 

међусобно допуњују 
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Рад, енергија 

производња и 

потрошња 

Природна богатства и 

природне сировине; 

Делатности људи;  

Од сировине до 

производа; 

Извори енергије 

14 - дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

1ПД. 1.1.1 прави разлику 

између природе и 

производа људског рада 

1ПД. 1.2.1. препознаје и 

именује природне ресурсе 

1ПД. 1.2.2. зна употребну 

вредност природних 

ресурса 

IПД. 1.5.1. зна које 

друштвене групе постоје и 

ко су њихови чланови 

IПД. 1.5.2. зна основна 

правила понашања у 

породици, школи и насељу 

1ПД. 1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и 

њихову улогу 

1ПД. 1.5.4. зна који су 

главни извори опасности по 

здравље и живот људи и 

основне мере заштите  

1ПД. 1.5.5. зна поступке за 

очување и унапређивање 

људског здравља 

 

 

I ПД.2.2.1. разликује 

обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе 

1 ПД.2.2.2. разуме еколошку 

оправданост употребе 

обновљивих ресурса и 

рационалног коришћења 

необновљивих ресурса 

1 ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених 

група и њихових чланова  

I ПД.2.5.2. зна која су права 

и обавезе чланова у 

различитим друштвеним 

групама  

I ПД.2.5.3. разуме 

повезаност и међузависност 

различитих људских 

делатности 

 

 

 

 

Осврт уназад-

прошлост 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности 

и догађаји из прошлости 

Србије 

16 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

1ПД. 1..6.4. зна најважније 

догађаје, појаве и личности 

из прошлости . 

1ПД. 1. 6.5. зна основне 

информације о начину 

живота људи у прошлости  

1ПД. 1. 6.6. зна шта су 

историјски извори и 

именује их 

 

1ПД.2.6.4. зна редослед 

којим су се јављали важни 

историјски догађаји, појаве 

и личности 

1ПД.2.6.5. уочава сличности 

и разлике између начина 

живота некад и сад  

1 ПД.2.6.6. препознаје 

основна културна и 

друштвена обележја 

различитих историјских 

периода  

1 ПД.2.6.7. препознаје на 

основу карактеристичних 

историјских извора о ком 

историјском периоду или 

личности је реч 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тражене информације 

1ПД.3.6.1. зна шта је 

претходило. а шта је 

уследило након важних 

историјских догађаја и 

појава 
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на ленти времена 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

 

Циљ и задаци 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да постиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу 

са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Задаци: 

 настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика,величина,светлина,боја,положаја облика у 

природи 

 да развија памћење,повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење 

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава 

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

изражавања 

 развијање способности за препознавање традиционалне,модерне,савремене уметности 

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

приемрених техника и средстава 

 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности 

 да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби,галерија,музеја и чување културних добара 

 да остљивост за ликовне и визуелен вредности које стичу у настави ученици примењују у раду и животу 

 развијати сензибилитет за лепо писање 

 развијати моторичке способности ученика 
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Оперативни задаци 

 

 ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за медијуме,уз 

коришћење разних материјала за компоновање,покрет у композицији,орнаментику,простор, одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном избору,плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања 

 увођење ученика у раличите могућности комуникација 

 стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине,те активног учестовања у 

квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине 

 

Корелација: Природа и друштво, Музичка култура, Народна традиција 

Начин остваривања програма : I Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж Имајући у виду наставу ликовне културе у целини и савремени 

приступ медијима под називом проширени медији, сматра се да је ова целина најпримеренија за увођење ученика у нова искуства. Када се 

приђе реализацији садржаја колажа, одмах се мисли на већ постојеће извесно искуство ученика о колажу, с тим што се најчешће води 

рачуна о примерености захтева узрасним могућностима ученика па су се у пракси најчешће тражила решења по логици шаљивог колажа. 

То значи да су преузимани различити облици којима су стварани неки нови облици по личном нахођењу сваког ученика. Пракса је 

показала да се у таквим ситуацијама често добијају духовита решења. Такво искуство је примерено за ученике, стога се почиње од 

површинског колажа. У даљем раду такви колажи могу да буду изванредан материјал за одлепљивање, поновно лепљење, доцртавање, 

досликавање, те се од ученика тражи извесна доза упорности што је могуће на том узрасту. То је истовремено шанса за ученике да направе 

неко ново решење а и да се сам водитељ наставног процеса припреми за процену новонасталих остварења. Такви радови могу да буду 

подведени под назив деколажа. Да би ученици сачинили фротаж могу се користити природни и вештачки облици као подлога преко које ће 

ученици стављати тањи папир и потом са оловкама које у себи имају меки графитни уложак превлачити преко папира да би се одштампали 

највиши делови (рељефност - структура материјала који се налази испод папира). Када се ради о асамблажу, мисли се на повезивање 

тродимензионалних облика у нове за ученике смисаоне целине. Без обзира на вештачке или природне облике које ученици уграђују у свој 

рад, потребно је да наставник ограничи број материјала исте врсте да би ученици лакше дошли до својих смисаоних решења. Оваква 

целина програма је у тесној вези са проширеним медијима у савременој уметности. То ће бити уједно и прилика за препознавање 

савремене уметности у музејима и галеријама. Самим тим, намеће се обавеза наставнику да ученике повремено води на изложбе које се 

налазе у њиховом непосредном окружењу. II Разумевање тродимензионалних облика и рад на њима Ова целина је логичан наставак 

претходне целине програма о асамблажу, са другом систематизацијом, када се може почети с радом полазећи од апстрактних облика неког 

предмета. Заправо, мисли се на нефигуративне облике који се у даљем раду могу супротставити фигуративним облицима. Пре свега се 

мисли на облике које можемо препознати у природи или на облике које је човек створио а не препознајемо их у природи. На пример, облик 

шоље, препознајемо према карактеристичним линијама. Ако бисмо избрисали линије дршке и карактеристичну линију која чини облик 

шоље, добићемо нефигуративан облик - апстрактни облик. Такав приступ се може начинити у свим ситуацијама када се цртају или сликају 

миметички облици. На самом почетку реализације ове целине, ученици могу да цртају са оловкама, са ознаком Б, ради лакшег 

интервенисања у процесу рада. Потом могу да користе и сликарске технике, али најпримеренији је тродимензионални рад. Не треба 

заобићи класичне материјале као што је глина, али су посебно захвални вештачки материјали као што су делови дечјих играчака, који могу 

да сачине неки нови облик у складу са њиховом маштом. 
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 III Сликарски материјали и технике Како су ученици до 4. разреда, па и у 4. разреду, користили темпере као сликарски материјал, сматра 

се да је од посебне важности да науче које су карактеристике акварела, темпере или гваша. Акварел технику карактерише лазурни начин 

сликања, што значи да се више користи вода са благим тонирањем боје, а слика делује свеже без црне и беле боје. Темпера је покривајућа 

боја, наноси се више у виду пасте, што значи да таква слика подноси наслојавање, за разлику од акварела који подразумева ал-прима рад, 

што подразумева добро промишљање која ће боја да се стави на коју површину. У темпери се може више пута наносити боја преко исте 

површине. Уз додатке беле покривајуће боје и мешање других боја с белом, добија се гваш техника. Сматра се да с овим знањима ученик 

касније може успешно да прати наставу ликовне културе. IV Основне и изведене боје Ученици су до сада користили све боје без познавања 

карактеристика боја, већ су сликали према свом осећају, уз помоћ маште, углавном по логици аперцепције. У овој целини би требало да 

добију елементарна знања о основним и изведеним бојама, што значи да ће мешањем жуте и црвене добити наранџасту, да ће мешањем 

плаве и црвене добити љубичасту као изведену, и напокон мешањем жуте и плаве да ће добити изведену зелену. После тих искустава 

ученици могу урадити и неке вежбе по перцепцији или аперцепцији користећи и основне и изведене боје. V Линија, површина, волумен, 

боја, простор У оквиру ове целине рачуна се на повезивање ученикових искустава о линијама, површинама и волумену у одређеном 

простору. У таквом процесу биће од изузетне важности да ученици раде по перцепцији, посматрајући пре свега природне облике и боје. У 

овој целини програма ученици разредне наставе први пут осмишљеније треба да раде по перцепцији. На наставнику је да пронађе мање 

природне облике, чиме ће упутити ученике да сами откривају богатство природе, проналазе природне облике, да врше анализу када ће 

моћи у свим техникама да изразе шта осећају док посматрају неки природни облик. Најпримереније је да свако дете има свој модел који ће 

посматрати, чиме се постиже избегавање академске поставке мртвих природа. Поред цртања и сликања, препоручује се и рад у глини која 

је најзахвалнија за развој моторике, а у функцији је опажања и преношења немиметичког преношења посматраног природног облика. VI 

Амбијент - сценски простор Ако се пође од чињенице да сви живимо у неком амбијенту, посебно је важно да се са ученицима разговара о 

карактеристикама појединих амбијената. Амбијент учионице, амбијент кухиње, амбијент улице, амбијент аутобуске станице, игралишта... 

Дакле, у целини гледано, сваки амбијент је карактеристичан по нечему, на наставнику је да заједно са ученицима извуче посебне детаље о 

неком препознатљивом амбијенту. У духу таквог захтева, ученици могу да раде сцену, маске, костим, да се определе за музику, али је 

најважније да се цео процес одвија кроз игру. У тој игри ученици ће доћи до сазнања о искуствима цивилизације, што се може пронаћи у 

литератури, а самим тим и повезивање оваквог садржаја са другим областима, посебно са књижевношћу, музичком културом, 

позориштем... 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

 

Ликовна култура 

408  Ликовна култура „Шарени ликовни путокази“                                         

   (М. Бузаши Марганић) 

 

Литература за реализацију програма: 

1. ''Свет у мојим рукама'',Невена Хаџи-Јовановић,Кlett,Београд 

2. Правилник о наставном плану и програму васпитно- образовног рада       
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 3. „Креативац“-часопис 

 4. „Школарка“- часопис    

5. ''Подстицање и развијање ликовног стваралаштва ученика''Сретко Дивљан,Учитељски факултет у Јагодини,2000.год. 

6.  ''Дечје новости'',23.децембар 2004.број 12 

8. Оријентациони распоред васпитно-образовног рада са дидактичко-методичким упутством,за 4. разред основне школе,Београд 

9. Методика наставе ликовног васпитања за четврту годину Педагошке академије,Б.Карлаварис,ЗУНС,Београд 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. 
КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И 

АСАМБЛАЖ (површински и 

тродимензионални колаж)  

10 6 1 2 1 -  ФР, ИН УИ, ДМ, АП, РП, 

ИС 

исечци из новина, , 

лепак, маказе, 

репродукције 

2. 
ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ ПРОСТОРУ И У 
РАВНИ  

10 6 2 2 - -  ФР, ИН УИ, ДМ, АП, ИС, 

РП, КО 

дидактички 

необликовани 

материјали 

3. 
СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ  

 

10 6 2 1 1 -  ФР, ИН ЛС, ДМ, АП, РП Темпере, 

четкица,... 

4. 
ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ  

10 6 1 2 1 -  ФР, ИН ЛС, ДМ, АП, РП Темпере, 

четкица,... 

 5. 
ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, 

ПРОСТОР  

22 14 3 2 3 -  ФР, ГР ЛС, ДМ, АП, РП уџбеник, 

презентација, 

видео-бим 

6. 
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР  

10 6 2 2 - -  ФР, ИН,ГР ЛС, ДМ, АП, РП Фотографије 

различити 

материјали из 

природе и из 

непосредне 

околине 

                                                УКУПНО 72 44 11 11 6 - 

 

 

Садржаји програма Број Начин и поступак Циљеви и задаци садржаја програма 
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часова остваривања 

Kолаж, фротаж, деколаж и 

асамблаж 

Површински и 

тродимензионални колаж 

10 

- дијалошка 

- демонстративна 

- кооперативна 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, 

савремене уметности 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 

- схватити нове појмове и на свој начин се ликовно изразити 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни 

Комбиновање 

тродимензионалних облика у 

простору и равни 

10 

- дијалошка 

- демонстративна 

- прављење 

- развијати ученикове потенцијале у области  ликовности и визуелности 

- користити примерене технике и средства у самосталном изражавању 

- развијати моторичке способности ученика 

Сликарски материјали и 

технике 

акварел. пастел, темпера 

10 

- дијалошка 

- демонстративна 

- хеуристичка 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 

- умети примењивати различите сликарске технике, јер свака има своје 

специфичности 

Основне и изведене боје 

Компоновање основних и 

изведених боја 

10 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експеримент 

- развијање способности за уочавање боја и светлина 

- да осетљивост за ликовне вредности које стичу у настави,ученици 

примењују у раду и животу 

Линија, површина, волумен, 

боја, простор 

 

22 

- дијалошка 

- демонстративна 

- хеуристичка 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 

- развијање способности за опажање облика, величина, 

светлина,боја,положаја у природи 

Амбијент – сценски простор 

Маске, костими и сцена 
10 

- дијалошка 

- демонстративна 

- игра 

- кооперативна 

-увођење ученика у различите могућности  комуникација 

- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика 

уметности 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

 

Циљ: 

 развијање интересовања,музичке осетљивости и креативности 

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 

 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа 

 

Задаци: 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

 стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука 

 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,слушање,истраживање и стварање музике) 

 упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа 
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 развијање критичког мишљења 

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

 

Оперативни задаци: 

 

Ученици треба да: 

 певају песме по слуху 

 слушају вредна дела уметничке и народне музике 

 изводе дечје,народне и уметничке игре 

 свирају на дечјим музичким инструментима 

 усвајају основе музичке писмености 

 
Корелација: Природа и друштво, Ликовна култура, Народна традиција, Српски језик 

 

Начин остваривања програма: 

У склопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од најважнијих дисциплина која утиче на свестрани развој личности 

савременог друштва. Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка уметност постане потреба 

сваке личности. Свесно музичко описмењавање почиње крајем трећег, односно у четвртом разреду. Савладавањем музичке писмености и 

развијањем укуса ученици се оспособљавају да активно учествују у музичком животу своје околине. Настава музичке културе остварује се 

међусобним прожимањем следећих музичких активности: - певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, 

музичког писма и интонације; - слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; - активности у музичком 

стваралаштву. У четвртом разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем демонстрације учитеља, или уз 

помоћ различитих звучних помагала. И даље се ради на упознавању музичког писма, што траје до краја основног школовања. Усвајањем 

вештине читања нота омогућава се ученицима лакше и тачније певање мелодија, као и активно стицање информација о свирању на 

појединим инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета уколико је то могуће 

остварити. Препоруке за остваривање програма у четвртом разреду Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, 

описмењавање ученика - Дечје песме. - Игре са певањем. - Утврђивање музичког речника у вези са певањем/свирањем: p (piano) за тихо 

певање/свирање, mf (mecoforte) средње гласно, полугласно певање/свирање, f (forte) за гласно певање/свирање. - Усвајање музичког 

речника у вези са певањем/свирањем: crescendo (крешендо) за постепени прелаз из тишег у јаче певање/свирање, decrescendo (декрешендо) 

за постепени прелаз из јачег у тише певање/свирање. - Усвајање музичког речника у вези са темпом (брзином) којом се изводи једно 

музичко дело: за лагани темпо називи су Adagio (адађо) или Andante; за умерени темпо Moderato; а за брзи темпо Allegro (алегро). - 

Савладавање тонске висине и солмизације. - Усвајање музичког писма и појмова: цела нота и пауза; нота четвртине са тачком; корона; 

појам и називи интервала; Ц дур лествица; ступањ; степен и полустепен; знак за репетицију, прима и секунда волта; дводелни и троделни 

облик песме. Свирање - Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености. - Извођење 

песама на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија. - Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање 

моторике). Слушање музике - Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти); - 
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Навикавање ученика на пажљиво слушање музике; Подстицање изражавања ученика о слушаном делу; - Упознавање музичког дела 

уметничког и народног стваралаштва. Музичко стваралаштво - Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песама; -  

Измишљање ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова; - Слободно импровизовани дијалози 

помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите инструменте); - Импровизација дечје мелодије на властити стих или на стих 

који је предложио учитељ; - Осмишљавање покрета уз музику; - Слободно музичко изражавање. 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

Музичка култура 

407 Музичка култура „У свету мелодија и стихова“- уџбеник са ЦД-ом     

(М. Смрекар, М. Б. Цветковић) 

 

Литература за реализацију програма: 

 

1. мр Гордана  Илић, Приручник за учитеље уз уџбеник „Чаробни свет музике“, Музичка култура за  4. разред основне школе, Едука 

2. Нада Јабланов „Музичко васпитање у разредној настави“  

3. Ирена Којов-Буквић „Методика наставе музичког васпитања“ за четврту годину Педагошке академије 

4. „Службени гласник 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Извођење музике певањем и свирањем 

Певање песама по слуху и по нотном 

тексту и свирање пратње за бројалице и 

песме 

20 

  

12 

 

4 

 

2 

 

2 

-  Индивидуал

ни, 

фронтални 

Демонстраци 

је, разговора, 

рада са 

текстом 

Уџбеник, 

музички 

инструмент, 

CD 

2. 
Слушање музике 

Слушање вокално.инструменталних 

композиција, народне песме и игре 

 

7 
 

 

5 

 

1 

-  

1 

-  Индивидуал

ни, 

фронтални 

Демонстраци 

је, разговора, 

рада са 

текстом 

Уџбеник, 

музички 

инструмент, 

CD 

3. 
Стварање музике 

Ритмичке и мелодијске допуњалке 
 9 
 

2 3 3 1 -  Индивидуал

ни, 

фронтални 

Демонстраци 

је, разговора, 

рада са 

Уџбеник, 

музички 

инструмент, 
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 текстом CD 

                                                УКУПНО 36 19 8 5 4 - 

 
 

Наставни садржаји 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

Певање песама по слуху и 

по нотном тексту и 

свирање пратње за 

бројалице и песме 

20 

- аудитивна 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање  

- извођење народних и уметничких  игара 

Слушање музике 

Слушање 

вокално.инструменталних 

композиција, народне 

песме и игре 

7 

- дијалошка 

- кооперативна 

- демонстративна 

- аудитивна 

 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се 

изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музичких порука 

Стварање музике 

Ритмичке и мелодијске 

допуњалке 

9 

- кооперативна 

- истраживачка 

- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 

-импровизују мелодију на задани текст 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких 

способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада 

 

Задаци наставе физичког васпитања: 

 подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

 стицање моторичких способности 

 развој и усавршавање моторичких способности 

 стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја 

 формирање морално-вољних квалитета личности 

 оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
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 стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове средине 

 

Оперативни задаци: 

 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром 

 развијање координације,гипкости,равнотеже и експлозивне снаге 

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

играма,ритмици,плесним вежбама и вежбама на тлу,упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела 

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

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање“ 

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

 

Корелација: Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Математика 

 

Начин остваривања програма: 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. 2. Програм физичког васпитања 

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих разлога, у 

програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: утврђивање 

стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака; 

остваривање васпитних задатака; праћење и вредновање ефеката рада; оцењивање. 3. Програмски задаци остварују се, осим на редовним 

часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне активности, 

такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 4. Да би физичко васпитање било примерено 

индивидуалним разликама ученика, који се узимају као критериј у диференцираном приступу, наставник ће сваког ученика усмеравати на 

оне програмске садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада који одговарају његовим индивидуалним 

интересовањима и могућностима. 5. Програм полази од чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без активног и свесног 

учешћа ученика у наставним и другим облицима рада, те се предвиђа стицање одређених теоријских знања, која омогућавају ученику да 

схвати законитости процеса на којима се заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде усклађено са нивоом 

интелектуалне зрелости и знањима које су ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају се 

посебни часови, већ се користе разне могућности да се у току вежбања ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним 

задатком. 6. Ученицима, који услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег држања тела и 

телесних деформитета не могу да прате обавезни програм, обезбеђен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са 

одговарајућом здравственом установом. 7. Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине основ за 

стицање трајних навика за вежбање и за које школа има највише услова да их реализује (природни облици кретања, вежбе обликовања, 

атлетика, вежбе на тлу и справама, ритмичка гимнастика, игре). 

 Како су за остваривање постављеног циља погодне и оне моторне активности које нису обухваћене обавезним програмом, предвиђају се 

курсни облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, веслање, као и оне активности за које је заинтересована средина у којој школа 
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живи и ради. 8. Ради остваривања постављених програмских задатака, одређеним законским регулативима, прецизира се обавеза школе да 

обезбеди све просторне и материјалне услове рада за успешно остваривање врло сложених друштвених интереса у школском физичком 

васпитању. 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Литература за реализацију програма: 

Оријентациони распоред васпитно - образовног рада са дидактичко - методичким упутством за IV разред основне школе, Учитељски 

факултет, Центар за усавршавање руководилаца у образовању,Београд, 1992. 

Правилник o наставном  плану  и програму васпитно - образовног рада за 4. разред основне  школе, 2005. 

Финдак В., Тјелесни одгој у основној школи, Школска књига Загреб, 1982. 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Атлетика 

Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Штафетно трчање 

27 
 

 

 

14 5 3 5 -  Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

демонстративна 

Лопте, реквизити 

2. Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут назад,прескок, 

разбој, греда, вратило, кругови, коњ са 

хватаљкама 

36 
 

 

16 6 6 8 -  Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

демонстративна 

Рабој, греда, 

струњача, коњ са 

хватаљкама, 

вратило 

3. Ритмичке вежбе и народни плесови 

 Вежбе равнотеже, вијача, обруч, 

плесови 

30 
 

 

10 8 5 7 -  Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

демонстративна 

вијача, обруч,ЦД 

4. 
Елементарне игре 

Основе спортских игара 

15 
 

 

- 8 5 2 -  Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

демонстративна 

Вијаче, лопте,... 

                                                УКУПНО 108 40 27 19 22 - 

 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 
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Наставни садржаји 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Атлетика 

Техника трчања 

Скок увис 

Скок удаљ 

Бацање лопте 

Штафетно трчање 

27 

- разговор 

- демонстрација 

- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 

- развијање и усавршавање моторичких способности  

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи форме једноставног  кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут 

назад,прескок, разбој, греда, 

вратило, кругови, коњ са 

хватаљкама 

36 

- демонстрација 

- практична активност 

 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике 

међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и народни 

плесови 

 Вежбе равнотеже, вијача, 

обруч, плесови 

30 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 

- правилно изводи основне кораке народних плесова 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

Елементарне игре 

Основе спортских игара 
15 

- дијалог 

- практична активност 

- демонстрација 

- познаје правила тимских игара и придржава их се  

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан 

живот и рад 

 

 

 

 

 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 часова 

Оперативни задаци: 

- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 

- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 
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- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 

- основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 

- сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 

- упознавање разлићитих традиционалних заната у окружењу 

- стицање основних елементарних знања о појединим традиционалним занатима 

- упознавање са фолклорним веровањима као претећим формама традиционалних заната 

- стицање знања о чувању и неговању традиционалних заната 

 

Корелација: Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура 

Начин остваривања програма: Како год да се осмисли настава овог изборног предмета, компаративни метод остаје незаобилазан због 

сталне потребе да се традиција сопственог народа ставља у ужи и шири контекст. Овај изборни предмет може се, и треба га тако схватити, 

као интердисциплинарно средство за лакше савлађивање нових и непознатих чињеница (уз помоћ блиских и познатих). Преко савладавања 

декоративних елемената обичаја и обреда, везаних за верске и сезонске фолклорне празнике, препоручује се приступ који у оквиру 

наставних предмета из области уметности има разрађену методологију за такав рад.  

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

Народна традиција 

423 Народна традиција, уџбеник  ( С. Миловановић 

Литература за реализацију програма: 

Слађана Миловановић ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ УЗ УЏБЕНИК Ризница – народна традиција за 4. разред основне школе 

2.Службени гласник 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. 
Питај своју баку 

6 

 

 

2 1 1 1 1  Индивидуа-

лни, 

фронтални, 

групни 

разговор, текст, 

демонстрација 

драматизација 

уџбеник, слике 

предмети из етно 

– кутка 

2. 
Биљке 

4 

 

 

1 1 1 1 -  Индивидуа-

лни, 

фронтални, 

групни 

разговор, текст, 

демонстрација 
уџбеник, 

слике 

3. 

Традиционални занати 

26 

 

 

 

 

10 5 3 4 4  Индивидуа-

лни, 

фронтални, 

групни 

разговор, текст, 

демонстрација 

уџбеник, слике 

предмети из етно 

– кутка 

                                                УКУПНО 36 13 7 5 6 5 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Питај своју баку 6 

- слуша 

- разговара 

- истражује 

- сазнаје 

- сакупља 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих питања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- стваралачка 

- стицање елементарног знања о разлици 

између градског и сеоског живота 

- упознати традиционалну културу 

народа у ужем и ширем окружењу 
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Биљке 4 

- слуша 

- разговара 

- прави 

- игра се 

- пева и плеше 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих питања 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- метод игре 

- стваралачка 

- стицати основно занње о значају биљака 

и њиховој лековитости 

- развијати стваралаштво и креативност 

Традиционални 

занати 
26 

- посматра 

- меси 

- шара 

- посећује 

- везе 

- ствара 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-постављање 

занимљивих питања 

- демонстративна 

- истраживачка 

- илустративна 

- стваралачка 

- игра 

- упознавање различитих традиционалних 

заната 

- стицање елементарних знања о 

појединим традиционалним занатима 

- упознавање типичних традиционалних 

заната урбаних и руралних средина 

- схватање значаја о чувању и неговању 

традиционалних заната 

 

Од играчке до рачунара - 36 часова 

 

Оперативни задаци: 

 

 

 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу; 

 развијање   креативности,   логичког   мишљења   и способности комбиновања; 

 упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне програме; 

 развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара; 

 развијање конструкторских вештина; 

 развијање способности за тимски рад. 

 

Литература: Од играчке до рачунара,уџбеник,Драган Маринчић,Завод за уџбенике 

Корелација: Енглески језик, Ликовна култура, Српски језик 
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Ред.

бр. 
Назив наставне теме Обрада 

Понавља

ње 

вежбање 

Систем

атизаци

ја 

Евалуација

, 

самоевалуа

ц. 

Укупно 

1. ЦРТАЊЕ 1 3   4 

2. РАД СА ТЕКСТОМ 2 3 1  6 

3. ИЗДАВАЧ 2 4 1 1 8 

4 АНИМАЦИЈА 2 2   4 

5 WEB КАМЕРА 1 3 1  5 

6 ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 4 4 1  9 

Свега 12 19 4 1 36 

 

Садржај 

 

Циљеви,  задаци 

(исходи) 
Активности,  методе Средства 

Праћење,  

оцењивање 

- Microsoft Paint 

(покретање и изглед 

прозора програма) 

- Ученик уме да покрене 

програм за цртање Paint 

- Ученик проширује знање 

Упознати ученике са програмом за цртање 

Paint. 

Упознати ученике са осталим програмима за 

цртање (Cobpaint,Simple Paint,Draving for 

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Штампач 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 

ученика 
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- Алати за цртање и 

брисање 

- Рад са деловима 

цртежа 

- Унос текста 

- Чување цртежа, 

штампање 

- Упознавање са 

осталим 

програмима за 

цртање (Cobpaint, 

Simple Paint, 

Draving for children) 

 

о свим елементима 

прозора Paint 

- Проширује знање о 

мешању боја у овом 

програму 

- Стиче сигурност у 

примени свих алата из 

овог програма. 

- Зна да копира и ради са 

деловима цртежа 

- Проширује знање о 

начину исписивања 

текста и форматизовања 

слова,речи,реченица и 

параграфа. 

- Зна да сачува а потом и 

да отвори сачувани цртеж 

- Зна да штампа цртеж  

- Разуме појмове Paint, 

color, select, copy, cut, 

paste, font, point  bold, 

italic, underline, file, save, 

open, printer, print priview, 

page setup, print, paper, 

orienration, portrait, 

landscape, margins, top, 

botominch, centering, 

horiyontal, vertical 

- Упознаје се са новим 

програмима за цртање 

children) 

Описивање 

Цртање 

Игра 

Посматрање 

Праћење 

Истраживање 

Цртање по задатку или слободном избору 

Примена рачунара у ликовном васпитању 

Вежбање у слободноручном цртању 

 

МS Office Задовољство 

ученика на часу 

- Изглед  основног 

прозора. 

- Ученик зна да покрене 

програм за обраду текста 

Word. 

-При реализацији тематске целине Рад са 

текстом показати ученицима како да покрену 

програм за обраду текста. 

Уџбеник 

Рачунарски 

систем 

Посматрање 

Праћење 

ангажовања 
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- Taстатура. 

- Унос и кориговање 

текста. 

- Рад са 

документима. 

- Формат странице, 

подешавање 

маргина. 

- Форматирање 

знакова. 

- Форматирање 

пасуса. 

- Иницијали. 

- Ознаке за 

набрајање. 

- Табеле. 

- Штампањње. 

- Рад са сликама. 

- Цртање у програму 

за обраду текста. 

- Употреба WordArta. 

- Ученик уме да постави и 

уклони toolbarove. 

- Ученик зна који су 

делови тастатуре. 

- Ученик уме да уноси 

текст. 

- Ученик уме да подешава  

језик. 

- Ученик уме да врши 

едитовање текста. 

- Ученик уме да форматира 

текст. 

- Ученик уме да врши 

промену малих/беликих 

слова. 

- Ученик уме да уоквири 

текст 

- Ученик уна да користи 

ознаке за набрајање. 

- Ученик уме да уметне 

табелу у текст. 

- Ученик уме да уметне 

слику у текст. 

- Ученик уме да користи 

украсни текст 

- Ученик уме да сними, 

отвори и штампа текст. 

Посебну пажњу обратити на радни простор 

као и на главни мени и траку са 

алатима.Показати ученицима како се креира 

нови документ и како се отвара већ 

постојећи.Објаснити како се снима документ 

и нагласити разлику између Save и  Save As. 

Објаснити ученицима како се одређује изглед 

и величина стране као и маргине. 

-Ученицима детаљно објаснити функције 

тастера са тастатуре,   нарочито оних који су 

неопходни за рад у програму Word (Del,    

Backspace,    Insert…). Показати како се 

селектује текст и након тога ученици сами 

треба да примене опције (Cut,   Copy,   Paste) 

-Пojaм форматирања објаснити на примеру 

знака,   објашњавајући ученицима дијалог 

Font.Кроз практичан рад ученици треба да 

савладају технику промене изгледа карактера 

(промена величине,   боје,   врсте фонта). 

-Код форматирања пасуса објаснити 

функцију тастера Enter и дијалог Paragraph,   

односно како се врши поравнавање текста,   

увлашење редова и дефинисање прореда.У 

оквиру ове јединице показати ученицима и 

дијалог Bullets and Numbering,    

Упознати ученике са начином убацивања 

табела у текст (Insert - Table). 

-Ученицима обезбедити довољно времена да 

утврде стечено знање кроз практичну израду 

задатака. 

-У наставној јединици штампање објаснити 

ученицима како се инсталира штампач и 

посебно се осврнути на дијалоге Print  и  Print 

Preview са својим командама. 

-Ученицима треба објаснити како да раде са 

Штампач 

MS Office 

ученика 

белешке 

Задовољство 

ученика на часу 
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сликама у тексту коришћењем менија 

Insert.Такође демонстрирати употребу Word 

Arta. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  

 

Годишњи фонд часова - 36 

 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- Изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

Литература 
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Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 4 разред основних 

школа, Београд 2003; 

Радна свеска за ученике четвртог разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске 

патријаршије. 

Православни катихета, интернет страница, http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Начини 

извођења 

активности 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Циљ због кога је Бог створио свет  (да свет 

постане Црква). 
3 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-стицање знања о томе да постојање света има свој циљ 

(есхатолошка као литургијска заједница, јединство свих 

створених бића међу собом и  на крају са Богом преко 

Богочовека Исуса Христа) 

Црква је конкретна литургијска заједница. 2 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-разумевање циља стварања на овакав начин – шта је 

Црква, тј. конкретна литургијка заједница 

Литургија је заједница многих људи и природе 

са Богом Оцем преко једнога човека – Христа. 6 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-изграђивање свести о томе да Бог општи са светом кроз 

човека Христа; 

Структура Литургије (епископ, свештеници, 

ђакони и народ). 2 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-уочавање да је Христос корпоративна личност 

Црква као икона будућег века. 5 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-запажање да у Цркви нико не може да постоји сам за 

себе, без заједнице са другим 

-стицање појма о бићу као заједници 

Одбијање првог човека Адама да сједини 

створену природу са Богом. 11 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-схватање да је извор сваког греха егоизам, 

индивидуализам. 

 

Црква у хришћанској архитектури. 
7 

Индивидуалн

и  

фронтални 

-Упознавање са настанком и структуром храма 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
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СРПСКИ  ЈЕЗИК  

 

Циљеви  и  задаци: основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских стандарда књижевног језика  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилким могућностима српског језика 

 

- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и писмено изражавање; богаћење речника 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеници издавачке куће „Едука“ 

Српски језик 

403  Читанка (Н. Тодоровић, С. Цветковић, М. Плавшић)                            

404 Поуке о језику (М.Б.Цветковић,Б. Првуловић                                         
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1. Језик 

- граматика 

именице:збирне и градивне;придеви:присвојни и градивни;заменице:личне, бројеви:основни и 

редни;глаголи :презент,перфекат,футур;управни и неуправни говор;именски и глаголски 

предикат;утврђивање садржаја обрађених до 4.разреда 

 

- правопис 

Употреба великог слова у писању:имена држава и покрајна и њихових становника,имена  

 

насеља и њихових становника; 

13 

2. Језичка култура 

Препричавање текста 
5 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци  садржаја програма 
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Језик 

- граматика 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор;именски и 

глаголски предикат;утврђивање 

садржаја обрађених до 4.разреда 

 

- правопис 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна 

и њихових становника,имена 

насеља и њихових становника; 

13 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- игра 

 

- основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских стандарда 

књижевног језика  

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

могућностима српског језика 

 

Језичка култура 

Препричавање текста 
5 

- дијалошка 

- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и писмено изражавање; 

богаћење речника 

 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању предвиђеним 

програмским садржајима. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  
 

Циљеви  и  задаци: да савладају читање и писање  природних бројева у декадном бројевном систему  

- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају израчунавају вредност израза са више операција 

- знају да речавају једноставније једначине и неједначине  у скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање и значење 

да упознају  јединице за површину 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере 

- да упознају и науче формуле за израчунавање површине правоугаоника, квадрата, 
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Скуп природних бројева 

Рачунске операције у скупу природних бројева до 1000 

Једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

Графички приказ разломка половина, четвртина и десетина неке целине 

 

9 

2. Мерење и мере 

Основне јединице мера за време, масу, дужину, површину и запремину  

 

3 

3. Површина 

Обим и површина квадрата и правоугаоника 
6 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 

бројева 

Рачунске операције у 

скупу природних бројева 

до 1000 

Једноставне једначине у 

оквиру прве хиљаде 

Графички приказ 

разломка половина, 

четвртина и десетина 

неке целине 

9 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- игра 

 

- да савладају читање и писање  природних бројева у декадном бројевном систему  

- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју тачкама бројевне полуправе 

- знају да читају, састављају израчунавају вредност израза са више операција 

- знају да речавају једноставније једначине и неједначине  у скупу природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање и значење 

Мерење и мере 

Основне јединице мера 

за време, масу, дужину, 

површину и запремину  

3 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- да упознају  јединице за површину 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере  
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Површина 

Обим и површина 

квадрата и 

правоугаоника 

6 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- да упознају и науче формуле за израчунавање површине правоугаоника, квадрата,  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Математика 

 

Циљеви  и  задаци: примењују својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачун олакшица 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција 

- знају да речавају сложеније задатке помоћу једначина и  дијаграма у скупу природних бројева 

- успешно решавају задатке логичке и комбинаторне задатке претварају јединице у мање и веће јединице мере  

- решавање сложених текстуалних задатака 

- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских задатака 
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1. Скуп природних бројева 

Изрази са више операција; проблемски задаци, логички задаци, конбинаторика 
20 

2. Мерење и мере 

Решавање сложених задатака уз претварање јединица из мањих у веће и обрнуто 

 

5 

3. Површина 

 

Површина квадра и коцке 

 

11 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
 
МАТЕМАТИКА - 36 часова 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 
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Скуп природних 

бројева 

Изрази са више 

операција; 

проблемски задаци, 

логички задаци, 

конбинаторика 

20 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

- примењују својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају 

рачун олакшица 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција 

- знају да речавају сложеније задатке помоћу једначина и  дијаграма у скупу 

природних бројева 

- успешно решавају задатке логичке и комбинаторне задатке 

      

Мерење и мере 

Решавање сложених 

задатака уз 

претварање јединица 

из мањих у веће и 

обрнуто 

5 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере  

- решавање сложених текстуалних задатака 

Површина 

Површина квадра и 

коцке 

11 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских задатака 

 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

- Упознавање са планом  рада за ову школску годину 

- Избор одбора одељенског старешине и њен рад 

- Ризична понашања-болести зависности   (пушење, 

алкохолизам,наркоманија)-превентивне активности  

- Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

- одељењски старешина 

oктобар 

- У сусрет Дечијој недељи 

- Учешће у активностима Дечје надеље 

- Како правилно користимо воду – Да славина не 

цури(одрживи развој) 

- Упознајемо људе са различитим потребама 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

новембар 

- Деца пишу књигу о својим правима 

- Агресивно испољавање и вређање других, претње,    

 -Физички обрачуни и слична непожељна понашања 

- Како да учимо мапе ума 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

децембар 

- Менсине загонетне приче -радионица 

- Шта замерам себи и свом другу 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Весело одељенско дружење 

-разговор  

-дискусија 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

jануар - Разговор о првом просветитељу Светом Сави -разговор -одељењски старешина 
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- Шта знам о Светом Сави 

- Учење усмерено на знање и самопроцену успешног 

учења 

-ученици 

- стручни сарадник 

фебруар 

-Прочитао сам на распусту 

- Интересује ме... 

- Заштита животне средине и очување природних 

ресурса (вода, ваздух , земљиште) 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

-одељенски старшина 

 

март 

 

 

 

- Вршњачка едукација-одрживи развој 

- Живот у одељењу-однос дечака идевојчица 

- Када бих могао променио бих...Обележавамо Светски 

дан воде 

- Рециклирај-не фолирај (акција) 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

април 

- Кад имаш проблем... 

- Лепо понашање-на улици, у школи, продавници, 

биоскопу 

- Како да сачувамо свет око себе (Дан планете Земље) 

 - На прагу пубертета 

-разговор 

-дискусија 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

мај 

- Учествујемо у прослави Дана школе 

- Лепа реч гвоздена врата отвара 

- Спремам се за пети разред- радионица 

- Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 

заједници 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

- припрема 

програма 

- ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

јун 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Весело одељенско дружењe 
-разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање 

другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Ликовна секција 
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В
р
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а 
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л
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ја

 

 

 

Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И 

АСАМБЛАЖ (површински и 
тродимензионални колаж)  

4 - 2 2 - -  ФР, ИН УИ, ДМ, АП, РП, 

ИС 

исечци из новина, 

фотокопије 

портрета сваког 

ученика, лепак, 

маказе, 

репродукције 

2. ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ ПРОСТОРУ И У 
РАВНИ  

12 - 6 6 - -  ФР, ИН УИ, ДМ, АП, ИС, 

РП, КО 

дидактички 

необликовани 

материјали 

3. СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ  

 

4 - 2 2 - -  ФР, ИН ЛС, ДМ, АП, РП Темпере, 

четкица,... 

4. ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ  4 - 2 2 - -  ФР, ИН ЛС, ДМ, АП, РП Темпере, 

четкица,... 

 5. ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, 

ПРОСТОР  

4 - 2 2 - -  ФР, ГР ЛС, ДМ, АП, РП уџбеник, 

презентација, 

видео-бим 

6. АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР  8 - 4 3 - -  ФР, ИН,ГР ЛС, ДМ, АП, РП Фотографије 

различити 

материјали из 

природе и из 

непосредне 

околине 

                                                УКУПНО 36 - 18 18 - - 

 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

      

Излети и екскурзије 

Циљ: екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, 

упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем . 

Задаци и садржај: 

пручавање објеката и појава у природи 

уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 
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упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање 

позитивних социјалних односа 

схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају 

 

Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком: 

пута ка Суботици и Сомбору са посматрањем околине и географских карактеристика 

Суботица, Сомбор(обилазак града, центра града, …), Палићко језеро, ЗОО врт-а језеро (обилазак, карактеристике) 

 

Дестинације излета и екскурзија према времену одржавања         

 

ВРЕМЕ 

(МЕСЕЦ) 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

III -V Сомбор (излет-  посета позоришту, обилазак града, музеја, галерије, Жупаније,...)- крај 

априла- почетак маја 

III -V Суботица/ Палић ( крај маја) 

 

                                                   НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Напомена: Настава у природи  ове школске године се  не планира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 36 
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Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 
За 

утврђивање 

градива 

За друге 

тип. час. 

 

 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

 

 

Слушање музике 

 

Читање дечје штампе 

 

Спортске игре 

 

Дидактичке игре 

 

Такмичарске игре 

 

Лексичке и математичке игре 

 

Израда паноа  

 

Гледање цртаних филмова 

 

 

 
4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

/ 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 Укупно: 36 9 12 15 

  

Лабораторијске вежбе (П и Д) 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број часова 

4 4 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПЕТИ   РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
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Редни 

број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
Име и презиме наставника ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик                                                Станислава Чивчић 5 144 

2.  Немачки језик Светлана Орловић 2 72 

3.  Ликовна култура Невена Бајић 2 72 

4.  Музичка култура Свитлана Узелац 2 72 

5.  Историја                                                      Растко Стоканов 1 36 

6.  Географија Мирјана Јовановић 1 36 

7.  Математика Зорица Симеуновић 4 144 

8.  Биологија Јелка Филиповић 2 72 

9.  Техничко и информатичко образовање Слађана Мрђанов-Димић 2 72 

10.  Физичко васпитање Мирослав Трипуновић 2 72 

                         Укупно : А  23      828 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

   

 Верска настава / Грађанско васпитање
4
 Радо Тодоровић/ 1 36 

 Енглески језик Маја Јеличић 2 72 

                          Укупно : Б  3 108 

                          Укупно : А+Б  26 936 

Редни број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

   

1 Информатика и рачунарство Зоран Стојановић 1 36 

2 Домаћинство / / / 

Редни  

број 
 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

   

1. Редовна настава  28 1008 

2. Допунска настава  1 36 

3. Додатни рад  1 36 

Редни број 
Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

   

1. Час одељенског старешине  Слађана Мрђанов-Димић и Јелка Филиповић 1 36 
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2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 

 1-2 36-72 

3. Екскурзије 
 

1 дан 

 

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. 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНИК:СТАНИСЛАВА ЧИВЧИЋ  

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:180  

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:5 

 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

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

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  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати,  да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

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

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа 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. 
 

 

Редни 

број 

 

Наставна тема 

 

 

 

Број 

часова 

 

Број 

часова 

обраде 

 

Број часова 

утврђивања 

 

Број часова 

систематизације 

I Језик 74 40 20 14 

       Граматика 68 37 18 13 

       Правопис 6 3 2 1 

II Књижевност 67 43 16 8 

       Школска лектира 49 32 12 5 

        Домаћа лектира 18 11 4 3 

III Култура изражавања 39 6 24 9 
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        Говорно изражавање 10 3 4 3 

        Писмено изражавање 29 3 20 6 

Укупан 

број 

часова 

  

180 

 

89 

 

50 

 

31 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик:  

- Граматика(падежи, 

промењиве и 

непромењиве врсте 

речи, проста 

реченица, глаголски 

облици: инфинитив, 

презент, перфекат, 

футур, компарација 

придева). 

 - Правопис (писање: 

речце нај у 

суперлативу,  придева 

на ски, речце не уз 

именице, глаголе и 

придеве)  

Разговор, 

Групни,индивид

уални,фронтални

,рад у пару; 

метода писаних 

радова, рада на 

тексту;  

-Уме да измени именицу по 

падежима;  

-Уме да препозна које се 

речи мењају а које не;  

-Уме да одреди да ли је реч 

у садашњем, прошлом  и 

бидућем времену;  

- Уме да изврши поређење 

придева по степенима 

(пример: леп, лепши, 

најлепши) 

- Зна да се речца нај пише 

састављено и 

уједноставнијим примерима 

премењује;  

- Зна да пише придеве 

малим словом (пример: 

ужички, кремански, 

биоштански...) 

- Зна да се речца не пише 

заједно у само четири 

глагола (нисам, немам, 

немој и нећу); 

- Зна да се речца не увек 

пише заједно уз именице и 

предеве 

-Може да одреди у ком падежу је 

именица 

- Уме да препозна промењиве 

врсте речи у реченици 

- Уме уз помоћ мнаставника да 

одреди име глаголског облика 

(пример:  ја читам , треба да 

каже да је у презенту због 

начина грађења ) 

- Уме да изврши поређења у 

тежим примерима (пример: 

горак – горчи) 

-Може  да одреди значење и 

службу падежа 

-Може да одреди самостално сваку 

врсту речи 

-Самостално издваја глаголе и 

одређује им значење (пример: Он 

је јуче ишао... ученик сам издваја 

глаголски облик, одређујући му 

време, значење и назив) 

-Зна изузетке компарације и 

примере који се не чују у 

свакодневном говору (пример: 

строг – строжи; бесан-бешњи; зао 

– гори) 

Књижевност : 

-одломци из 

књижевних дела, 

приповетке и песме из 

ВФН, 

групни,индивиду

ални,фронтални,

рад у пару; 

-повезује наслове 

прочитаних књижевних 

дела са именима писаца 

-разликује да ли  је дело 

- разликује основне књижевне 

родове:лирику, епику и драму, 

препознаје врсте стиха 

(римовани и неримовани; 

-прави резиме  и изводи закључке 

на једноставним 

текстовима(својим речима издваја 

поруку и повезује је са 
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читанке за пети 

разред, Клет 2014., 

Београд  

- Лектира ( 

Преткосовске пјесме 

које се налазе у 

читанци и две песме 

по озбору ученика); 

романи(Робинсон 

Крусо, Том Сојер, 

Хајдуци) 

- књижњвно-

теоријски 

појмови(стилске 

фигуре: епитет, 

персонификација, 

ономатопеја, 

хипербола, метофара) 

метода писаних 

радова, рада на 

тексту,  

настало у народу или је 

творац одређени писац  

-Зна да је епитет украсни 

придев и уме да га одреди 

(црне очи) 

осмерац и десетерац) 

- препознаје и зна да користи 

персонификацију и ономатопеју 

свакодневном ситуацијиом из 

живота)  

-зна да одреди у тексту 

хиперболу(преувеличавање) и 

метафору 

Језичка култура:  

-усмено изражавање 

 

 

 

 

 

- писмено изражавање  

 

Говорне, писане 

вежбе, задаци у 

вежбанкама и 

домаћи задаци и 

пројекти  

-препричва краћи  

једноставан текст(зна да 

каже о чему се говори у 

прочитаном) 

-може да прича на задату 

тему (пример: догодило ми 

се..., видео сам...обрадовало 

ме...) 

-почиње реченицу великим 

словом, завршава је када је 

мисао потпуно јасна и на 

крају ставља одговарајући 

знак (тачка, упитник, 

узвичник, три тачке)  

-препричава сложенији текст 

-пише текст уз употребу 

стилских фигура (пример: 

персонификација и ономатопеја   

-самостално прича о узрочно – 

последичним везама о некој 

задатој или слободној теми 

(пример: то ме је подстакло на 

размишљање...) 

-истражује ван редовног часа и 

прикупљени материјал користи на 

самом часу, али и удругим 

наставним предметима 

- користи метафору у писаном 

тексту 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 72 ЧАСА 

НАСТАВНИК: СВЕТЛАНА ОРЛОВИЋ  

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 
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Циљеви : 

стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, 

подстицање на даље учење истог или другог страног језика, 

овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 

језика, 

развијање сазнајних и интелектуалних способности, хуманистичких, моралних и естетских ставова. 

 

Општи стандарди : 

остваривање комуникације са саговорником и размењивање информација у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама, 

разумевање и реаговање на усмени текст у вези са темама, читање и разумевање писаних текстова 

Посебни стандарди : 

разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено изражавање,интеракција, знања о језику. 
 

 

 

 
Редни 

број 

 

 

Наставна тема 

 
Број 

часова по 

теми 

 

 
Планирано часова  

 

 
обрадa 

 

 
утврђивање 

 
 

понављањe 

 

 
 

вежбавање 

 

 

 

 

систематизација 

 

 

 

провера 

 

     I 

 

 Kennenlernen 

 

9 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

II 

 

Meine Klasse 

 

10 

 

6 

 

1 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

III 

 

 

Tiere 

 

12 

 

5 

 

- 

 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 

IV Mein Schultag 
 

      8 

 

 

4 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

    V 

 

Hobbys 

 

10 

 

4 

 

3 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 Meine Familie        
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VI 

 

12 4 1 1 5 - 1 

 

    VII Was kostet das? 
 

11 

 

3 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

30 

 

8 

 

 
     3 

 

  18 
 

 

       6 
 

 

    7 
 

 

Одобрени прописани уџбеник и аутор:  
,,Прима А1/ Банд 1“, Немачки језик за 5. разред основне школе; аутори: Фриедерике Јин, Лутз Рохрманн, Милена Збранкова; издавач: 

Цорнелсен- Дата Статус, Београд (2011) 

 

 

Комуникативне функције: Представљање себе и других, поздрављање, именовање особа, предмета и сл. Разумевање и давање 

једноставних упутстава, постављање и одговарање на питања, молбе и изрази захвалности, описивање лица и предмета, исказивање 

просторних односа и величина, изражавање става, осећања, мишљења, давање и тражење обавештења, итд. 

 

Граматички садржаји програма : Именице, заменице, члан, придеви, детерминатори, предлози, глаголи, прилози и прилошке одредбе, 

бројеви, упитне реченице, везници. 

 

Начин остваривања програма : интерактивна, групна, дијалошка, вербално-текстуална,самостално закључивање, илустративно- 

демонстративна, говорне вежбе, замене улога, израда паноа- постера. 

 

Наставна средства : уџбеници, радни листови , аудио и видео плејери, часописи, интернет, интерактивна табла 

 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, диктат, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, залагање на часу. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНИК: НЕВЕНА БАЈИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 
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НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

 

Циљеви: 

 стварање и развијање учениковог стваралачког мишљења 

 естетски доживљај ликовних дела 

 развој способности за индивидуално изражавање 

 развијање ликовно-естетског сензибилитета за облик, линију, орнамент, луминообјекте и визуелно споразумевање 

 обликовање и преобликовање употребних предмета 

 развој љубави према ликовном наслеђу 

 

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:Уџбеник ликовне културе за пети разред-Завод за уџбенике 

 
Редни 

Бр. 
                       Назив  теме 

Укупан бр. часова 

за тему 
Обрада 

Пр. 

Вежба 

Ест. 

Анализа 

 

1. 

СЛОБОДНО  РИТМИЧКО  

КОМПОНОВАЊЕ 
10 6            4  

2. ЛИНИЈА 20 10 8 2 

3. ОБЛИК 24 14 8 2 

4 ОРНАМЕНТ 4 2 3  

5. СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 4 2 2  

6. ВИЗУЕЛНО  СПОРАЗУМЕВАЊЕ 4 2 2  

7. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ  УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 6 4 2  

                                   УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 72 40 28 4 
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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. 

Слободно 

ритмичко 

компоновање 

Ритам у структурама природнох материјала 
Ритам у структурама природних и 
вештачких материјала 
Слободни ритам мрља, линија, облика, боја 
Слободно ритмичко компоновање 

 

10 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  

 

20 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 

24 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.    

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. 

Орнамент Преплет и густина, прецизност 
Орнамент вежбе 

 

4 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.    

Светлински 

објекти и колаж 

Светлински објекти и колаж 

 
4 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 радова 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Визуелно 

споразумевање 

Визуелно споразумевање 

 
4 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Обликованје и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Пројектовање употребних предмета 
Преобликовање употребних предмета 

 

6 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНИК: СВИТЛАНА УЗЕЛАЦ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

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 класификацији, већ на начинима њихове међусобне повезаности, на шта треба обратити пажњу на сваком часу музике културе. 

Музичку културу у основној школи представља формулација стандарда. Стандарди су изражени прецизно артикулисаним тврдњама о томе 

шта ученик треба да зна и уме у области музике по завршетку основног образовања. Они су настали на основу важећег наставног плана и 

програма као законског оквира. Стандарди су формулисани за свако од четири области: 

1. Знање и разумевање 

2. Слушање музике 

3. Музичко извођење (певање и свирање) 

4. Музичко стваралаштво 

 

Циљеви и задаци музичке културе: 
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 неговање способности извођења музике певањем и свирањем 

 неговање смисла за колективно музицирање (певање и свирањe ) 

 стицање навике за слушање музичког дела 

 развијање способности за доживљај музичког дела 

 развијање способности за разумевање музичког дела 

 развијање критичког мишљења 

 подстицање стваралачког ангажовања ученика 

 развијање музичке креативности 

 развијање способности за импровизацију мелодије 

 
Р. 

бр. 

 

Наставна тема-облас 

(пети разред) 

Бр.часова 

по теми 

  

Типологија наставних часова 

 

 

СВЕГА 

  

Бр.часова на којима преовлађује 

облик рада 

 С
В

Е
Г

А
 

 

ОБРАДА 

 

ПОНАВЉАЊЕ 

 

ВЕЖБАЊЕ 

 

ПРОВЕРА 

 

ФРОНТАЛНИ 

 

ГРУПНИ 

 

ИНДИВИДУАЛНИ 

 

1. 
 

ЗНАЊЕ И 

РАЗУМЕВАЊЕ (основе 

музичке писмености) 

 

15 

 

6 

 

5 

 

/ 

 

4 

 

15 

 

9 

 

2 

 

4 

 

15 

 

2. 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

20 

 

10 

 

6 

 

/ 

 

4 

 

20 

 

14 

 

2 

 

4 

 

20 

 

3. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ 

 

 

30 

 

15 

 

6 

 

5 

 

4 

 

30 

 

20 

 

6 

 

4 

 

30 

 

4. 
 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

7 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

3 

 

7 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 

 УКУПНО  

72 

 

33 

 

19 

 

5 

 

15 

 

72 

 

45  

 

11 

 

16 

 

72 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

- Утврђивање музичког 

речника у вези са јачином, 

брзином и постепеним 

динамичким прелазима 

 –Повисилица 

-Лествице 

-Четвороделна подела 

јединице 

-Такт 6/8 

-Предтакт (узмах) 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-монолошка 

 

 

- Ученик препознаје 

основне елементе 

музичке писмености у 

складу са Наставним 

програмом и основне 

карактеристике певачких 

гласова.  

-Препознаје одређене 

музичке жанрове 

-Ученик препознаје основне 

елементе музичке писмености 

одређене Наставним програмом, 

основне карактеристике певачких 

гласова и разликује вокалне, 

инструменталне и вокално-

инструменталне саставе. 

- Познаје основне појмове 

појединих музичких жанрова и 

народног стваралаштва. 

-Ученик препознаје основне 

музичке параметре (темпо, 

динамику, артикулацију...) 
 

-Ученик зна и разуме елементе 

музичке писмености у складу са 

Наставним програмом, 

-Ученик препознаје основне 

карактеристике група музичких 

инструмената.  

-Познаје основне појмове појединих 

музичких жанрова, народног 

стваралаштва и контекст настанка 

српске народне музике 

-Ученик разликује музичке елементе 

у оквиру веће целине-музичког дела 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а)ПЕВАЊЕ ПЕСАМА 

-Народне песме: 

-Песме засноване на 

традицији других народа 

-Ауторске песме: 

 

 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-монолошка 

-практичан рад 

-Певање у групи 

-Појединачно 

певање 

-Свирање у групи 

 

-Ученик може да пева по 

слуху једноставније 

музичке примере - 

Познавање и 

разликовање музичких 

састава, као и врсте 

музике. 

-Препознаје стилску 

припадност песме 

- Разликује српску 

народну музику од 

фолклорне музике 

других народа 

 

За ову тему није предвиђен средњи 

ниво стандарда 

 

 

 

 

-  

-Ученик може да пева уз тактирање 

једноставније музичке примере 

поштујући основне ритмичке 

вредности темпа, основни 

динамички распон и партитурне 

ознаке. 

-Може да пева у хору или свира у 

оркестру једноставније песме 

различитих жанрова. 

-Уме да изведе игру по избору 

(народну или класичну). – 

Учествује у школским приредбама. 

 

б) СВИРАЊЕ 

-Једногласне мелодије 

 

 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-практичан рад 

- свирање у групи 

-појединачно 

свирање 

-Ученик може свира (на 

неком од Орфових 

инструмената) 

једноставније музичке 

примере у С-дуру до 8 

тактова 

-Ученик разликује врсте 

инструмената у оквиру 

Орфовог 

инструментарија 

За ову тему није предвиђен средњи 

ниво стандарда 

 

-Ученик може свира (на неком од 

Орфових инструмената) 

једноставније музичке примере 

поштујући основне ритмичке 

вредности темпа, основни 

динамички распон и партитурне 

ознаке.  

-Може да  свира у оркестру 

једноставније песме различитих 

жанрова.  
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

а) СЛУШАЊЕ 

ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛНИХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛНИХ 

КОМПОЗИЦИЈА  
-Српски композитори 

-Европски композитори 

-аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-мултимедијална 

пројекција 

-Ученик препознаје 

основна темпа, динамику 

и врсту такта слушаног 

дела, разликује 

инструментале и вокалне 

саставе.  

-На основу слушања 

музичког примера може 

да препозна припадност 

одређеном музичком 

жанру 

- -Ученик познаје основна темпа, 

динамику, врсту такта у слушаном 

делу и може да одреди основне 

карактеристике композиције.  

- -Препознаје вокалне групе и 

инструменталне саставе.  

- -Може да одреди припадност 

слушаног примера одређеном 

жанру и препознаје народно и 

уметничко стваралаштво. 

 

-Ученик препознаје основна темпа, 

динамику, врсту такта и карактер 

слушаног дела.  

-Препознаје инструменталне и 

вокалне саставе.  

-Препознаје везу музичког садржаја 

примера са ванмузичким програмом. 

-Препознаје одређена дела народног 

и уметничког музичког 

стваралаштва, као и фоклорну 

музику других народа 

б) МУЗИЧКИ ОБЛИК 

-реченица 

-период 

-дводелна облик 

-троделни облик 

 

-аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-практичан рад 

 

-Ученик препознаје 

музичке облике 

 

-Ученик препознаје музичке 

облике 

-Ученик мможе да објасни разлике 

између музичких облика 

-Ученик препознаје музичке форме 

--Ученик мможе да објасни разлике 

између музичких облика 

-Ученик анализира музишке облике 

у наученим композицијама 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

а) ИМПРОВИЗАЦИЈА 

МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 

ТЕКСТ 

 

 

 

-дијалошка 

-демонстративна 

-аудитивна 

-практичан рад 

-рад у групи 

-појединачни рад 

-истраживачки рад 

 

 

-Ученик може да 

осмисли једноставну 

ритмичку пратњу песме 

коју зна на неком од 

Орфових инструмената  

-Ученик може  да нацрта 

или направи једноставне 

музичке инструменте 

За ову тему није предвиђен средњи 

ниво стандарда 

-Ученик може да осмисли 

једноставну ритмичку пратњу песме 

коју зна, и даје запише и одсвира.  

-Може активно да учествује у 

компоновању мање музичке целине 

са наставником.  

-Ученик може да нарпави модел 

инструмената по избору од 

понуђених инструмената из 

окружења. 

- Може да осмисли музичку игру 

(драматизација песме) на основу 

песме различитих жанрова. 

б) ИМПРОВИЗАЦИЈА 

МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 

РИТАМ  

 

-дијалошка 

-демонстративна 

-аудитивна 

-практичан рад 

-Ученик може да 

осмисли једноставну 

мелодију на задату 

ритмичку пратњу 

 

-Ученик може да осмисли 

једноставну мелодију и да је запише 

и одсвира.  

- Може да осмисли музичку игру 

(драматизација песме) на основу 

песме различитих жанрова. 

 

 

ИСТОРИЈА 
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НАСТАВНИК: РАСТКО СТОКАНОВ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ изучавања наставног предмета ИСТОРИЈА је културни развој  и хуманистичко образовање ученика. 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

и научну писменост и да напредују  ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних достигнућа,да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовање човека. 

Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена,историјских процеса и токова,као и развијању 

националног,европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

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. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

При реализацији обавезних и изборних предмета,а уз стручну помоћ педагога и психолога наставник ће примењивати иновативне моделе 

наставе,у циљу стицања знања. 

Истовремено, на једном часу наставник ће примењивати више облика рада,вођен принципом индивидуализације.За рад је неопходно 

створити толерантну атмосферу и том приликом потстицати и подржавати индивидуалну укљученост ученика.Свакако незаборавити на 

повезивању теоријских знања и практичне примене.Наставна метода мора одговарати наставној јединициили теми и мора се преплитати и 

допуњавати са осталим наставним методама. 

Циљ наставника мора бити  стварање целокупне личности детета(толерантност,елоквентност,свестраност,али незаборавити на примену 

стечених знања у свкодневном животу и стварање базичне основе за даље образовање).Личност детета наставнику мора бити на првом 

месту при реализацији поменутог процеса 
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Редни 
број 

наставне 
теме 

Назив наставне 
теме 

За обраду Утврђивање Систематизација Образовни 
стандарди 

Укупно 

1. УВОД 3 2 1 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. 

6 

2. ПРАИСТОРИЈА 1 1 0 ИС.1.1.2. 
ИС.1.1.3. 
ИС.1.1.2. 
ИС.1.1.3. 

2 

3. СТАРИ ВЕК 14 10 4 ИС.1.1.1. 
ИС.1.1.2. 

28 

УКУПНО  18 13 5  
 

36 

 

 

 

 

ТЕМА КОРЕЛАЦИЈА 

1. 

УВОД У 

ИСТОРИЈУ 

-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; 
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-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,...); 

-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 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНИК: МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

Годишњи фонд часова:          36 

Недељни фонд часова:           1 

За обраду новог градива:        23 

За друге типове часова:          13 
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Циљ  наставе   

 Циљ наставе географије је усвајање знања о природно-географским и друштвено-географским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору.Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о 

свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

Задаци наставе  
 Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и 

разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. Настава географије треба да омогући: 

 стицање знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони (о Сунчевом систему, Земљи-планети, њеном постанку, 

облику, величини, кретањима и њиховим последицама)   

 картографско описмењавање, употреба географских карата и других извора информација у процесу учења и у свакодневном животу 

 стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље  

 схватање унутрашње грађе Земље и разумевање распореда копна и мора и изглед рељефа 

 разумевање антропогених утицаја на рељеф 

 стицање основних знања о структури и саставу атмосфере, времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и 

типовима климе на Земљи 

 разумевање потребе очувања и заштите атмосфере 

 оспособљавање за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива 

 развијање способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање 

Оперативни  задаци  

Ученици треба да: 

 Упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште 

 Стекну основна знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима 

 Стекну основна знања о Сунчевом систему 

 Стекну  знања о планети Земљи, њеном постанку, 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 информације и 

орјентације 

 Уоче и разумеју појаве и процесе у географском омотачу Земље 

 Схвате унутрашњу грађу  Земље и разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа 

 Стекну основна знања о атмосфери, времену, клими и основним климатским типовима 

 Разумеју потребу очувања и заштите атмосфере 

 Оспособе за коришћење географске литературе, интернета и различитог илустрованог материјала 

 Развјају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање 
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Корелација  

 Наставни програм географије за пети разред ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, 

корелативан је и примерен интересовањима и развојним способостима ученика. Корелација је са наставним предметима биологија, 

математика, информатика, техничко и информатичко образовање. 

 

Начин остваривања програма  

 Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 

разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. Садржаји програма наставног 

предмета географија у седмом разреду основне школе обухватају систематско изучавање регионалне географије ваневропских 

континената, а програмску структуру чини осам наставних тема. Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, 

циљем, задацима и наставним садржајима географије за седми разред, са планом рада, начином рада, начином коришћења 

дидактичког материјала, стручне и научнопопуларне литературе. У оквиру регионалне географије ваневропских континената 

предвиђена је обрада континената у целини, што треба да пружи могућност сагледавања општих одлика континената да би се на 

основу њих могле јасније уочите особености њихових регија и појединих држава. Регионална географија ваневропских континената 

значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке могућности да ученици упознају различите регије и државе на 

Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у погледу становништва, природних богатстава, друштвено-економских 

односа и степена развијености привреде. Наставни садржаји регионалне географије ваневропских континената одабрани су по 

егземпларном и функционалном дидактичком принципу што је омогућило линеарно- степенасто структуирање по Керовом систему. 

Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број часова, а слобода и креативност наставника 

се огледа у самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних метода, техника, активности, дидактичких 

средстава и помагала. Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност природногеографских 

одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет) којима се истичу поједине регије и указивати на разноврсност њиховог 

природног богатства. Природногеографске одлике односе се на опште одлике континената, регија и држава. Приликом обраде ових 

садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца географске средине. При 

обради ових географских садржаја посебну пажњу треба посветити проблемима заштите и унапређивања животне средине. 

Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, природни прираштај, 

културно-образовни ниво, миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај држава у свету. Кроз друштвеногеографске 

Завод за унапређивање образовања и васпитања садржаје упознати ученике са демографским развојем и насељеношћу појединих 

делова света. Ово наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања 

популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне 

теме ученици се упознају са популационом политиком и њеним значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на факторе 

који су довели до крупних промена и трансформација током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава на 
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становништво и насеља у свету. Потребно је наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских 

појава, процеса и односа који истовремено утичу на развој привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати 

на постојеће разлике у степену демографске развијености континената, као и на противуречности које постоје између њихових 

природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. При обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и 

појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја, тежиште треба ставити на најважније 

карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља 

бројчаних података. Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате разгранатост и развојност 

међусобне политичке, економске, културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и организацијама у свету. Важно 

је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој сфери. 

Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно деловање на 

ученике, развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност сарадње земаља у 

региону, на континенту и на глобалном нивоу. У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне 

методе, облике и средства рада да би наставне садржаје учинио приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. 

Потребно је да се избегава вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост, систематичност и креативност. Фонд часова треба 

рационално користити у складу са наставним садржајима. Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала 

истраживања, а потом презентацију географских одлика неког дела света, на основу чега наставник може да сагледа обим и 

квалитет самосталног рада сваког појединца. У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима 

часова и у свим облицима наставног рада. Поред географских карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале 

дидактичке материјале који доприносе очигледности и трајности знања и умења код ученика. 

 

Уџбеник за реализацију програма 
ГЕОГРАФИЈА 5., уџбеник                                                                                                                                            

Аутори :Марко Јоксимовић, Мр Наташа Бировљев, Светлана Поповић 

 Литература за реализацију програма:ГЕОГРАФИЈА 5, приручник за наставникегеографије за 5.разред,Зоран Славнић 

Видео материјал, Нови Логос 

Друго 

Уџбеник за 5.разред, Клет 

Географска читанка за 5.разред, Завод за уџбенике 

 
 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
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I УВОД У ПРЕДМЕТ 1 1     1час 

II ЗЕМЉА И СВЕМИР 
6 4 1 

 
1 

 6  
наставних 

часова 
III ГЕОГРАФСКА КАРТА 8 5 1 1 1  8 

наставних 
часова 

IV ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 21  11 3 4 2 1 21 
наставних 

часова 
  1 ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 4 2 1 1   

  2 УНУТРАШЊА ГРАЂА  
И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

11 5 3 2 1  

  3 ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 6 4 1  1 1 

УКУПАН ФОНД ЧАСОВА 36 21 5 5 4 1 
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Ред. 

бр. 

теме 

 

Назив наставне 

теме  

 

Образовни стандарди по теми и начин провере остварености образовних стандарда 

 

1. 

 

Увод у програмске 

садржаје 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво: 

-ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу и биосферу ) и препознаје 

њихове основне одлике 

Средњи ниво: 

-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

Напредни ниво: 

-ГЕ 3.1.1.доноси закључке о просторним (топографским) и каузуалним везама географских 

чињеница-објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор 

 

2. 

 

 

Васиона и Земља 

 

Основни ниво: 

- ГЕ 1.2.1. именује васионска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред 

- ГЕ.1.2.2. описује облик планете Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

Средњи ниво: 

-ГЕ.2.2.1.описује небеска тела и њихова кретања 

-ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

Напредни ниво: 

-ГЕ.3.2.1.препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 

3. 

 

Географска карта 

 

 

 

 

 

 Основни ниво: 

-ГЕ.1.1.1.разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта) 

-ГЕ.1.1.3.препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

-ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане зањена кретања 

Средњи ниво: 

-ГЕ.2.1.1.одређује стране света у простору и на географској карти 

-ГЕ.2.1.2. одређује места и тачака  на географској карти 

-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

-ГЕ.2.1.4.приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
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средствима(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима, графиком, 

табелом и схемом 

Напредни ниво: 

-3.1.1.доноси закључке о просторним(топографским)и каузуалним везама географских чењеница-

објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Земља 

Земљина кретања 

 

 

 

 

 

Основни ниво: 

-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта) 

Средњи ниво: 

-ГЕ.2.2.1.описује небеска тела и њихова кретања 

-ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

Напредни ниво: 

-ГЕ.3.2.1.препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 

 

4. 

 

 

Унутрашња грађа и 

рељеф Земље 

 

Основни ниво: 

- ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу и биосферу ) и препознаје 

њихове основне одлике 

-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта) 

Средњи ниво: 

 -ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

Напредни ниво: 

-3.1.1.доноси закључке о просторним(топографским)и каузуалним везама географских чењеница-

објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 

4. 

 

Ваздушни омотач 

Земље 

Основни ниво:  

-ГЕ.1.2.3.именује Земљине сфере и препознаје њихове основне одлике 

Средњи ниво: 

-ГЕ.2.2.2.разликује и објашњава географске чињенице -објекте,појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери)  

Напредни ниво: 
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3.1.1.доноси закључке о просторним(топографским)и каузуалним везама географских чењеница-

објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

-ГЕ. 3.2.2.објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 

биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређење. 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 

МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНИК: ЗОРИЦА СИМЕУНОВИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:144 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 

 

Циљ наставе математике  јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у 

животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприноси развијању менталних способности, формирању научног 

погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

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; 
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 - 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. 

 

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Тема Обрада 
Вежба 

утврђивање 

Провера 

 

систематиза

ција 

Укупно 
Образовни 

стандарди 

Облик 

рада 

Метод рада Наставна средства 

1. Скупови 7 8 1 16 

Ма 1.1.4 

Ма 2.1.4 

Ма 2.1.2 

Ма 3.1.1 

Фронтални 
Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,хеуристич

ка,проблемска,метода 

ресавања задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за геометрију 

,вежбанка,блок,фломастери 

2. 
Геометријск

и објекти 5 6 1 12 

МА.1.3.1 

МА.2.3.1. 

МА.3.3.1.  

МА.2.3.2. 

МА.1.3.3

МА.2.3.6 

Фронтални 

Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,хеуристич

ка,проблемска,метода 

ресавања задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за геометрију,модели 

геометријског тела,вежбанка,блок 

3. 
Дељивост 

бројева 5 6 1 12 

Ма 1.1.5 

Ма 2.1.3     

Ма 3.1.2 

Ма 3.1.3 

Фронтални 

Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,хеуристич

ка,проблемска,метода 

ресавања задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за геометрију,модели 

геометријског тела,вежбанка,блок 

4. Угао 8 11 1 20 
Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1   

Ма 3.3.1 

Фронтални 
Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,хеуристич

ка,проблемска,метода 

ресавања задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за геометрију, 

,вежбанка,блок 
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5. 
 

Разломци 26 34 2 62 

Ма 1.1.4 

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3  

Ма 2.1.1 

Ма 2.1.3   

 Ма3.1.1  

Ма 3.1.3 

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3 

Ма 1.5.4 

Фронтални 

Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,проблемск

а,метода ресавања 

задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за геометрију, вежбанка, 

6. 
Осна 

симетрија 5 8 1 14 

Ма 1.3.1 

Ма 1.3.2 

Ма 2.3.6 

 

Фронтални 

Индивидуални 

групни,рад у 

пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна,хеуристич

ка,проблемска,метода 

ресавања задатака 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 

прибор за 

геометрију,вежбанка,блок 

Писмени 

задаци 
  8 8 

 индивидуални Самосталн рад Вежбанка,листићи са задацима 

Укупно 56 73 15 144  

 

КОРЕЛАЦИЈА: 

 Скупови Географија,српски језик, Ликовна култура, 

 Геометријски објекти Ликовна култура, Проблеми из праксе, Примери осносиметричних слика у окружењу 

Дељивост бројева  Проблеми 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 

 

 

Литература на коју се ослања планирање и припремање наставе: 

Литература и додатни материјал за наставнике: 
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Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе, Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Математика 5, збирка задатака са решењима за пети разред основне 

школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Приручник за наставнике математике у петом разреду основне школе, 

Издавачка кућа Klett, Београд, 2010. 

М. Вајукић, Р. Павлићевић, Знам за више – Математика 5, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010. 

 

Литература и додатни материјал за ученике: 

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе, Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Математика 5, збирка задатака са решењима за пети разред основне 

школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

М. Вајукић, Р. Павлићевић, Знам за више – Математика 5, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010. 

 
 

БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНИК: ЈЕЛКА ФИЛИПОВИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

 

1. Циљ наставе биологије је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом 

историјском развоју, природним појавама и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, способност критичког мишљења, 

свест о властитом положају у природи, објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите 

природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу. 

2.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; 
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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 занимања 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 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. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним способностима 

ученика.Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из биологије - ботанике и пружају ученицима основна знања за брже и 

лакше разумевање градива.. Излазак у природу подразумева, поред посматрања и праћења природних појава и процеса и прикупљање 

биљака за „заједнички хербар” (по десетак најтипичнијих представника биљака из окружења). 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих технологија. 

Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески и друге литературе : 

Уџбеник за пети разред „Биологија 5“, Клетт ,Бладимир Ранђеловић 

Радна свеска „ Биологија 5“, Клетт, Бладимир Ранђеловић и Виолета Милосављевић 

Приручник за наставнике биологије у петом разреду, Клетт 

 

 

Необавезна литература: 

 енциклопедије и друга стручна литература 

 едукативни и научно-популарни часописи 
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 За додатну наставу удџбеници других издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и прошлих година  

Р.Б. Наставна тема Обрада 

Понављање 

(са могућом 

провером 

знања) 

Вежбе 
Системати-

зација 
УКУПНО 

I  

Увод 

 

3 

 

1 

 

2 
/ 6 

II  

Особине живих 

бића 

и разноврсност 

живог света 

 

7 

 

3 

 

1 
1 

 
12 

III Царство биљака 

– грађа и  

животни процеси 

биљака 

 

17 

 

6 

 

7 
1 31 

IV 

Алге и царство 

биљака-

разноврсност и 

значај  

 

 

9 

 

 

5 

 

 

2 
1 17 

V 

Царство гљива – 

разноврсност и 

значај 

 

3 

 

2 

 

1 / 6 

УКУПНО: 
 

39 

 

17 

 

13 3 72 

.  

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

I Увод 

-биологија и њен 

значај 

-начини упознавања 

природе 

-лаборат. прибор, лупа 

и микроскоп 

-фронтални 

-индивидуални 

-практичан рад и 

примена знања 

  3.6.1 разуме значај и уме самостално 

да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података 
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II Особине живих  

 бића  и разноврсност 

живог света 

-особине живих бића 

-грађа живих бића 

(ћелија,ткива 

органи,системи 

органа,организам) 

-класификација живих 

бића у пет царстава 

-вируси и бактерије 

-фронтални 

-индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

-микроскопирање 

-ПП презентације 

-провера и 

примена знања 

 

 

1.1.1 уме да наведе основне 

карактеристике живог света 

1.1.2 разликује живу и неживу природу у 

непосредном окружењу и у типичним 

случајевима 

1.1.3 препознаје основне сличности и 

разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 

1.1.4 уме да наведе називе пет царстава и 

познаје типичне представнике истих 

1.1.5 зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

1.2.1 зна да су најмањи организми 

саграђени од једне ћелије у којој се 

одвијају сви карактеристични животни 

процеси и зна основне карактеристике 

грађе такве ћелије 

1.2.2 зна да је ћелија најмања јединица 

грађе свих вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају разноврсни 

процеси, и зна основне карактеристике 

грађе тих ћелија 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе 

биљака, животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу 

организма 

 

2.1.1 примењује критеријуме за 

разликовање живог од неживог 

на карактеристичном биолошком 

материјалу (препаратима, 

огледима) 

2.1.2  познаје и користи 

критеријуме за разликовање 

биљака и животиња и примењује 

их у типичним случајевима 

2.1.3 познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно 

разликују на основу њихових 

својстава до нивоа кола/класе 

2.1.4  уме да објасни везу између 

промена у просторном и 

временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

живих бића у околностима када 

делује мањи број чинилаца на 

типичне заједнице живих бића 

или организме 

2.2.1 разуме да постоје одређене 

разлике у грађи ћелија у 

зависности од функције коју 

обављају у вишећелијским 

организмима (разлике између 

биљне и животињске ћелије, 

између коштане и мишићне 

ћелије и сл.) 

2.2.2 зна и упоређује сличности 

и разлике између нивоа 

организације јединке: зна да се 

ћелије које врше исту функцију 

групишу и образују ткива, ткива 

са истом функцијом органе, а 

органи са истом функцијом 

системе органа 

3.1.1 примењује критеријуме за 

разликовање живог од неживог у 

граничним случајевима и у атипичним 

примерима (вируси, делови 

организама, плодови и сл.) 

3.1.2 уме да објасни зашто је нешто 

класификовано као живо или као 

неживо 

3.1.3 разуме критеријуме по којима се 

разликују биљке и животиње и уме да 

их примени у атипичним случајевима 

3.1.4 познаје критеријуме по којима се 

царства међусобно разликују на 

основу њихових својстава до нивоа 

класе/реда најважнијих група 

3.2.2 разуме морфолошку повезаност 

појединих нивоа организације и 

њихову међусобну функционалну 

условљеност 
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III Царство биљака-

грађа и  

 животни процеси 

-настанак и развој  

биљака 

-грађа,делови,облици 

и улога 

корена,стабла,листа,цв

ета,плода и семена 

-животни процеси 

биљака-дисање, 

фотосинтеза и 

транспирација 

-размножавање 

биљака-полно и 

вегетативно 

-растење и покрети 

биљака 

-како биљке добијају 

имена 

-фронтални 

-индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

-микроскопирање 

-практичан рад- 

огледи 

-ПП презентације 

-провера и 

примена знања 

 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе 

биљака  и основне функције које се 

обављају на нивоу организма 

1.2.4 познаје основну организацију 

органа у којима се одвијају различити 

животни процеси 

1.2.5 разуме да је за живот неопходна 

енергија коју организми обезбеђују 

исхраном 

1.2.6 разуме да су поједини процеси 

заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, растење, 

развиће, размножавање) 

1.2.7 зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији 

са околином 

1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје 

потомке исте врсте 

1.3.2 зна основне појмове о процесима 

размножавања 

1.4.3 уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и 

правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота) 

2.2.4 разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 

производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у 

ћелији и да се то назива 

метаболизам 

2.2.5 разуме да биљне ћелије, 

захваљујући специфичној грађи, 

могу да везују енергију и 

стварају (синтетишу) сложене 

(хранљиве) материје 

2.2.6 разуме да и у биљној и у 

животињској ћелији сложене 

материје могу да се разграђују, 

при чему се ослобађа енергија у 

процесу који се назива дисање 

2.3.1 разуме основне разлике 

између полног и бесполног 

размножавања 

2.3.2 разуме механизам настанка 

зигота 

 

3.6.1 разуме значај и уме самостално 

да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2 уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.5 зна, уз одговарајуће навођење 

наставника, самостално да осмисли, 

реализује и извести о експерименту на 

примеру који сам одабере 

3.2.4 разуме да је у остваривању 

карактеристичног понашања 

неопходна функционална интеграција 

више система органа и разуме значај 

такве интеграције понашања за 

преживљавање 

3.2.5 разуме сличности и разлике у 

интеграцији грађе и функције јединке 

током животног циклуса 

IV Разноврсност 

биљака,значај и 

заштита 

-одлике,начин 

живота,разноврсност 

најзначајнији 

представници,значај и 

заштита 

алги,маховина, 

папратница, 

голосеменица и 

скривеносеменица 

-фронтални 

-индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-провера и 

примена знања 

 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе 

биљака  и основне функције које се 

обављају на нивоу организма 

1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје 

потомке исте врсте 

1.3.2 зна основне појмове о процесима 

размножавања 

1.4.6 разуме утицај човека на биолошку 

разноврсност (нестанак врста, сеча 

шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

1.4.8 зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

2.4.9 разуме значај природних 

добара у заштити природе 

(националних паркова, 

природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова) 

2.5.3 зна како се чува хранљива 

вредност намирница 

 

3.2.3 разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и функције током 

еволуције 

 

V  Царство гљива 

-разноврсност,улога и 

значај гљива 

-лишајеви-симбиоза 

алги и гљива 

-значај,ишчезавање и 

-фронтални 

-индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

-практичан рад 

-ПП презентације 

1.2.7 зна да организми функционишу као 

независне целине у сталној интеракцији 

са околином 

1.4.3 уме на задатом примеру да одреди 

материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и 

2.2.4 разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 

производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у 

ћелији и да се то назива 

метаболизам 
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заштита биљака и 

гљива,биодиверзитет 

-примена знања 

 

правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота) 

 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

НАСТАВНИК: СЛАЂАНА МРЂАНОВ-ДИМИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

 

Циљ наставе ТИО за 5 разред  јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем,кроз стицање основе 

техничке и информатичке писмености,развојем техничког мишљења,техничке културе,радних вештина и културе рада. 

Остали циљеви предмета су да ученици: 

-стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање; 

-стичу основна техничко-технолошка знања,умења,вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу,раду и свакодневном животу; 

-схвате законитости природних и техничких наука; 

-сазнају основни концепт информационо-комуникаационих технологија,сазнају улоге у различитим струкама и сферама живота; 

-упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стекну навике да их користе у 

свакодневним активностима; 

-науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста за графичке приказе,интерфејс и интернет; 

-развијају способност практичног стварања,односно да реализују сопствене идеје према сопсвеном плану рада и афирмишу креативност и 

оригиналност. 

Задаци:  

-Ученици треба да се упознају са техником,техничким достигнућима и значајем техничког и информатичког образовања; 

-са програмом техничког и информатичког образовања; 

-са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и мерама заштите; 

-упознају пут од идеје до реализације; 

-упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења; 

-упознају основне елементе техничког цртања:формат,врсте линија,приказивање предмета,котирање и размеру; 

-науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа; 

-науче да цртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара; 

-науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената; 

-науче како  се врши избор материјала за реализацију своје идеје,као и редослед операција и алата при обликовању материјала; 

-науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од  делова из конструисаних комплета и готових елемената,према 

одговарајућим упутствима. 

 

 

Литература: 

Уџбеник и радна свеска -Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,  
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Ред.број Наставна тема 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Тип часа Укупно 

часова Ново 

градиво 

Вежба Модули Систематизација 

1. Увод у предмет 
- фронтални рад 

- графички рад 

 

4 

   

 

 

4 

2. Графичке 

комуникације 

- фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

4 

 

4 

 

 

  

8 

3. 

 

Информатичке 

технологије 
- фронтални рад 

- практичан рад на рачунару 

 

6 

 

10 

  

 

 

16 

4. Од идеје до 

реализације 

- фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

2 

 

6 

  

 

 

8 

5. Материјали и 

технологије  

- фронтални рад 

- графички рад 

- угледни час 

 

 

5 

  

7 

  

 

 

12 

6. Енергетика - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

4 

 

 

  

 

 

4 

7. Конструкторско 

моделовање 

 

- фронтални рад 

- графички рад 

-практичан рад 

 

2 

  

10 

  

 

 

12 

8. Саобраћај - фронтални рад 

- графички рад 

 

 

6 

 

2 

   

8 

 

 

 

У к у п н о 

  

33 

 

39 

 

 

 

 

 

72 
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НАСТАВНИК: МИРОСЛАВ ТРИПУНОВИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

 

Циљ наставе физичког васпитања : 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном и моторичком ) ,  развоју моторичких 

способности, стицају, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања : 

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела ; 

Развој и усавршавање моторичких способности ; 

Стицање моторичких умења која су као садртжаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање ; 

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја ; 

Формирање морално-вољних квалитета личности ; 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада ;  

Стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

Оперативни задаци : 

Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и кординације ; 

Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања ; 

Примена стечених знања, умења и навика у сложеним условима ( кроз игру, такмичења и слично ) ; 

Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и слично ; 

Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности ; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;   

 

Циљ наставе физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада : 

часови физичког васпитања ; корективно – педагошки рад ; слободне активности ученика ;кросеви ;спортске активности од значаја за 

друштвену средину ;школска и друга спортска такмичења ;приредби и друге друштвене активности школе на плану физичке културе . 

 

 

 

 

 

Ред. број НАСТАВНА  ТЕМА - ОБЛАСТ Бр. часова Бр. часова Бр. часова за 
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наставне 
теме 

по  теми за 
обраду 

остале типове 
часова 

 
АТЛЕТИКА 

ТРЧАЊА     10       4        6 

СКОКОВИ      4       2        2 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ И МЕДИЦИНКЕ      4       2        2 

 
     ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ  НА  ТЛУ     10       4        6 

ПРЕСКОЦИ      4       2        2 

ВЕЖБЕ  НА  КРУГОВИМА      4       2        2 

ВЕЖБЕ  НА  РАЗБОЈУ      4       1        3 

ВЕЖБЕ  НА  ГРЕДИ      3       1        2 

ВЕЖБЕ НА КОЊУ СА ХВАТАЉКАМА      2       1        1 

 
СПОРТСКА  ИГРА  РУКОМЕТ 
 
 
 

ТЕХНИКА     12       5        7 

ТАКТИКА      3       1        2 

 
 
 
ИГРА 
 
 

 
 
    10 
 

 
 
       - 
 
 

 
 
      10 
 

 
РИТ. ГИМНАСТИК И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

ФИГУРАТИВНА  КРЕТАЊА      2       1        1 

 
 
ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  АКТИВНОСТИ 
                   ( КРОСЕВИ ) 

 
 
     2 

 
 
       - 

 
 
       2 

 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
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основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  

-трчања,                        

-бацања,                        

-скокови 

 

 

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, индивидуални 

облик рада 

Правилно трчи технике трчања на кратке и 

дуге стазе, зна терминологију , значај трчања, 

основе тренинга и пружа прву помоћ, зна 

правилно да скаче у даљ згрчном техником и 

мери дужину скока, зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ, зна правилно да 

скаче у вис техником маказице, зна 

терминологију,основем тренинга и пружа прву 

помоц, правилно баца куглу из места и мери 

дужину хица, зна правила за такмичења, 

сигурносна правила влада терминологијом, 

основама тренинга и пружа прву помоћ 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, зна 

правилно да скаче у даљ 

техником увинуће,зна да 

правилно скаче у вис леђном 

техником, правилно баца куглу 

леђном варијантом, зна правила 

такмичења, учествује на 

такмичењу 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, 

учествује на такмичењу у 

вишебоју, зна атлетска правила 

неопходна за учествовање на 

петобоју 

СПОРТСКА 

ИГРА      - 

рукомет 

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, индивидуални 

облик рада, рад у 

пару, угледни час 

Игра спортску игру, примењује основну 

технику,неопходна правила, сарађује са 

члановима екипе,зна функцију игре,основне 

појмове, правила,принципе тренинга и пружа 

прву помоћ 

Игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације уз висок степен 

сарадње са члановима екипе, зна 

функцију и значај спортске игре, 

већи број правила, принципе и 

утицај тренинга 

Игра спортску игру примењујући 

сложене елементе технике, 

испуњава тактичке задатке , суди, 

организује утакмице,зна тактику 

игрте, систем такмичења,начин 

организовања и суди 

ГИМНАСТИКА           

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, индивидуални 

облик рада,рад у 

пару, угледни час 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 

изводи прескоке, изводи вежбе и комбинације 

вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку 

 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку и 

разношку са изразитијом фазом 

лета 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

 
 Ученик/ученица се правилно креће у ритму и темпу музике у простору основним облицима кретања 

 Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 

Садржај:Мачији поскок, дечији поскок, окрети за 9o
0
и180

0
, суножно прескакање вијаче са и без међупоскока, прескакање вијаче кроз трчање.Ученица зна називе 

основних вежби из ритмичке гимнастике Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима Садржај: Комбинација два скока са вијачом, скок са бацањем и хватањем 

лопте замаси лоптом у хоризонталној и чеоној равни; 

 

 

 

 

 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

НАСТАВНИК: РАДО ТОДОРОВИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36 

 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према 

Богу, људима и природи. 

 

Литература: 

Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 5 разред основних 

школа, Београд 2005; 

Радна свеска за ученике петог разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске патријаршије. 

Православни катихета, интернет страница, http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 
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Садржај програма Бр.час 

Основни 

облици  

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Припрема света за долазак Сина Божијег у свет 

Први човек је прекинуо с' Богом и на тај начин је осудио 

себе и сњву творевину на смрт; Бог није одустао од свог 

плана да створени свет живи вечни, иако је први човек 

одбио да има заједницу с' Богом; 

Бог је променио начин остварења тог плана, али не и сам 

план да се преко човека оствари јединство Бога и створене 

природе; Једини начин да се то оствари у новонасталим 

условима када су сви људи самим рођењем постајали 

смртни и зато нису могли да буду посредници између света 

и Бога јесте да Бог постане човек.   

4 

Индивидуалн

и 

фронтални 

да уоче да Бог није одустао  од остварења свог 

првобитног плана о свету, који се огледа у 

сједињењу свих створених бића са Богом преко 

човека 

2. Избор Аврама и његових потомака као почетак 

цркве, тајне Христове 
историја жртвовања Исака од стране Аврама као праслика 

страдања Божијег Сина за спасење света; старозаветни 

догађаји и пророчка сведочанства о рођењу, страдању и 

васкрсењу Сина Божијег као човека за спасење света. 

5 

Индивидуалн

и 

фронтални 

да уоче да су грех и зло у свету последица 

погрешног изражавања човекове слободе 

да уоче да Бог поштује  човекову слободу, али да 

не одустаје да свет доведе у вечно постојање 

3. Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и 

цркве 

обрезање као израз заједништва Аврама и његових 

потомака с Богом као праслика крштења у Христу; Сваки 

који се роди од смртног човека Адама рађа се за смрт, а 

сваки рођен од Христа Сина Божијег рађа се за живот; 

разлика између јеврејског народа и старозаветне цркве од 

незнабожачких народа као праслика разлике између 

Христове цркве и осталог света; Људски напори у циљу 

проналажења спасења од смрти мимо остварења личне 

заједнице с Богом који је личност и који се открива у 

старозаветној цркви. 

6 

Индивидуалн

и  

фронтални 

да изграде свест да Бод воли човека и свет и да их 

никад не напушта, али вечни живот зависи од 

слободе човека и његове заједнице са Богом 

4.Десет Божијих заповести (однос човека према Богу и 

другом човеку у старозаветној Цркви). 
15 

Индивидуалн

и  

да развије свест да Бог није одустао од 

првобитног циља због кога је створио свет, а то је 
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циљ давања закона људима јесте да се покаже да је слобода 

човекова избор између Бога и природе и да од тога избора 

зависи постојање или непостојање човека; кроз 

старозаветни закон се открива Христос, тј. Тајна Христова 

као заједница слободе Бога и човека; погрешно схватање 

закона као да је он довољан за спасење; спасење света је у 

оваплоћењу Сина Божијег као човека а не у испуњењу 

закона  

фронтални да се свет сједини с Њим посредством човека и да 

тако живи вечно 

5. Старозаветни мотиви у православној иконографији 

православна иконографјиа показује јединство 

старозаветне и новозаветне цркве; спасење света и људи 

ће бити на крају историје кад Христос поново дође у сили 

и слави и кад васкрсну сви људи у Христу, а природа се 

преобрази из смртне у бесмртну. 

6 

 

 

Индивидуалн

и  

фронтални 

да развије способност уочавања сличности у 

структури страозаветне и новозаветне цркве 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци  

Општи циљ предмета 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће  у животу школе и локалне заједнице, проширивање знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци предмета 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз 

праксу; 

-упознавање школских правила и процедура 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

-развијање комуникацијских вештина неопходних  за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања. 

 

Редни 

број 
Наставна тема Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Сагледавање услова школског живота 4 

3 Избор проблема на коме ће се радити 1 

4 Сакупљање података о изабраном проблему 8 
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5 Активизам и партиципација – план акције 12 

6 Јавна презентација плана акције 1 

7 Осврт на научено -евалуација 4 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

-  

Упознавање основних елемената 

програма 

 

Користи прилоге и радне  

материјале који се налазе у  

приручнику и осмишени су за  

сваку радионицу 

Анализира међународне и  

домаће документе о заштити  

људских права и права детета 

--размена мишљења о заједничким     очекивањима, потребама, 

захтевима и тешкоћама везаним за остваривање програма 

грађансклог васпитања                                                 

-омогућавање слободе изражавања мишљења и ставова, 

-оспособљавање за активно и одговорно учешће у животу и раду 

школе и друштва, 

-проширивање практичних знања о демократији, њеним 

принципима и вредностима, 

-схватање међусобне повезаности права, дужности, правила и 

закона, 

-обучавање техникама групног рада- група - тим  

Сагледавање услова школског живота 

- дијалози 

- новински текстови 

-извори из медија 

-школа и окружење (разговор) 

-праљење група 

-слободно изражавање, 

-упознавање школских правила и процедура 

-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе, 

-развијање комуникацијских вештина, 

-упознавање и вођење ученика са и кроз демократске процедуре 

одлучивања како би дошли до заједничког решења  проблема за које 

се залажу 

Избор проблема на коме ће се радити 
-разговор 

-прикупљање информација 

-слободно, демократско  изражавање сопствених идеја, 

-слободно аргументовање ставова и идеја 

Сакупљање података о изабраном 

проблему 

-презентације група 

 

-одабир наслова којима ће се бавити 

-подстицање ученика  да креативно и дивергентно мисле о могућим 

начинима за постизање њихових циљева, 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко 

понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења, 

-припремање ученика за различите ситуације са којима се раније 

нису суочавали, као што су разговори са представницима школе, 

локалне средине итд. 

Активизам и партиципација – план 

акције 

-рад по групама 

 

.индивидуални рад 

 

-да науче не шта да мисле, него како да мисле 

-да активно и самостално учествују у свим активностима, 

-да разумеју суштину тимског рада-чија је специфичност подела 

улога међу члановима тима, тако да свако обавља само одређени 

вид активности, а сви заједно доприносе решењу проблема на коме 

тим ради, 

- боље разумевање нових и непознатих ситуација  и за ублажавање 

страха од непознатог, као ометајућег фактора у различитим 

приликама јавног наступа. 
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Јавна презентација плана акције -презентација одрађених акција 
упознавање свих структура школе, родитеља, са оствареним 

резултатима програма 

Осврт на научено -евалуација -трибина 
-развијање споеобности процењивања и критичког мишљења о свом 

раду, раду групе и тима 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНИК: МАЈА ЈЕЛИЧИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

 

Циљ: 

Циљ наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз 

уважаванје различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из енглеског 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 енглеског језика  

Литература: 

Библиографија:  To the top 1, H. Q. Mitchell  Data Status 2012 

                                  Starters Word List picture book, Cambridge English 

                                       Disney English 1, 2012, Збирка кратких прича 

 

Веблиографија:  http://www.myschoolhouse.com/courses/Reading-Lessons.htm 

                                       http://www.esl-lounge.com/level1a-reading.php 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. School days 9 4 5 

2. People 9 3 6 

3. Time out 9 3 6 

4. Places 9 4 5 

5. Food 9 4 5 

6. Celebrations 9 4 5 

7. Holiday 9 3 6 

http://www.myschoolhouse.com/courses/Reading-Lessons.htm
http://www.esl-lounge.com/level1a-reading.php
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8. Our world 9 3 6 

 
 

У к у п н о  72 28 44 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

Глаголи  

глаголски облици (Садашње просто време, 

Будуће просто време) 

модални глаголи (could, couldn’t, have 

to/don’t have to, can,  

must ) 

прилози учесталости 

(sometimes, usually, always…) 

компарација придева(правилна и 

неправилна) 

-slow, slower, the slowest 

good, better, the best 

delicious, more delicious, the most delicious 

 Упитне заменице 

Who, which… 

Кондиционал (први тип) 

(If clauses) 

Сложенице (make-up, tracksuit) 

Нулти члан ( in hospital, at school, in bed, by 

plane …) 

Неодређене заменице ( somebody, nobody, 

anybody, anything, anywhere, nowhere…) 

Детерминатори ( some, any, no, much, many, 

a lot of ) 

Везници ( because, so, and, for example, like) 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких 

садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја 

из угла свакодневице 

утврђивање и систематизација путем 

штампаног материјала, радне свеске и 

мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено 

знање из граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала 

допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање 

исказа у       основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-      исказивање једноставне усмене 

поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  

на  одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и 

постигнућа у језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и 

страног  језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу 

контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у 

писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, 

покушава да је изрази мимиком док не добије 

помоћ од друга или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  

знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате 

реченице 
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-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  

(писање нових речи по новим насловима и 

текстовима који се изучавају) 

Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, 

партицип) 

Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

 

 

 

 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

вођење сопственог речника 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

вежбања са захтевом отклањања 

грешке слушање и реаговање на 

упутства наставника или са аудио 

записа 

симулација дијалога 

именовање научених појмова и израза 

уз често групно понављање 

драмска игра, рад у пару 

симулација ситуација, рад на групном 

пројекту 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом 

речнику или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном 

језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у 

страном језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи 

(уџбеник или додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

слушања текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке 

( давање наредбе или извршавање) 

 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа 

текста 

припрема  питања у вези са 

прочитаним или одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

вежбе слушања, повезивање предмета 

са сликом 

израда постера на задату тему  

поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком 

прилагођеном књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на 

усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, 

инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или 

приближног уместо непознате. 

 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

песма са интернета, упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других 

средстава писмене комуникације 

подстицање креативности кроз 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће 

садржаје у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом, поштујући правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим 

вокабулара који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату 
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писање кратких песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за 

граматичку целину која се изучава 

-   Опис викенда или догодовштина са распуста 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у 

групи) 

Јавна презентација ученичких пројеката ( 

пројекти на задате теме ) 

Драматизација (скечеви везани за 

претходно учену целину ) 

Замена улога ( ученик у улози наставника 

предавача  

коришћење припремљеног текста за 

разговор, 

коришћење интернета у сврху 

тражење фотографија и текста на 

задату тему 

рад у Power Point-у, 

припрема питања и одговора уз 

консултацију са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и 

команди, 

Молбе и изрази захвалности, 

Преноси трећој особи  основно значење исказаног 

у оквиру набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНИК: ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36 

Циљ и задаци 
Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

 упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

 подстицање креативног рада на рачунару; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

 

Оперативни задаци: 

 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 
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 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

Koрелација: Српски језик, Енглески језик, Ликовна култура 

Литература: Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред, Никола Клем и Небојша Лазовић, БИГЗ 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1. ОПРЕРАТИВНИ СИСТЕМ  1 7 4 1 1 14 

2. РАД СА ТЕКСТОМ  6 6 1 1 14 

3. УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ  4 3 1  8 

 Свега 1 17 13 3 2 36 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Оперативни системи 

- увод у оперативни систем 

- windows explorer 

- контролна табла 

- прибор 

- вируси 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- укључивање и 

искључивање рачунара 

- копирање и премештање 

- креирање фолдера и фајла. 

- коришћење контролне 

табле 

- коришћење прибора. 

- самосталан рад на  

windows explorer-у 

- познавање рада са 

антивирусом 

2.Рад са текстом 

- уређивање текста 

- подешавање изгледа прозора 

- копирање 

- фонтови 

- уметање слика 

- декоративни текст 

- аутоматски облици 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- отварање и затварање 

документа. 

- креирање и снимање 

једноставнијих текстова. 

- уређивање сложенијих 

текстова уз коришћење 

слика и других опција из 

менија Insert. 

- самостално креирање 

и обликовање 

сложенијих текстова, 

снимање, копирање и 

премештање делова 

текста између 

различитих докумената. 
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3. Увод у мултимедију 

- рад са звуком 

- рад са сликама 

- анимација 

- видео 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- познаје појам мултимедије. 

- креира једоставне слике и 

анимације уз помоћ 

наставника. 

- креира сопствене слике, 

анимације и видео 

снимке. 

- едитује делове филма. 

- прави комплексне 

анимације 

- едитује звук 

- црта самостално 

сложеније слике. 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Редни 

број часа 

     

Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

 

Облик рада 

 

Наставне 

методе 

 

Наставна 

средства 

 

Корелација 

 

1. Провера усвојеног градива из 

четвртог разреда 

уводни час Фронтални и 

индивидуални 

Метода 

графичких 

радова 

Припремљени 

наставни листићи 

Корелција са 

градивом из 

четвртог 

разреда 

2. Врсте речи обнављање 

знања из 

претходних 

разреда,прош

иривање 

знања 

 

фронтални и 

индивидуални 

вербално, 

текстуална 

Радна 

свеска,граматика,с

веска 

Корелција са 

градивом из 

четвртог 

разреда 

3. Именице ( значење,,род ,број, 

служба ) 

 

вежба 

 

фронтални и 

индивидуални 

вербално, 

текстуална 

Радна 

свеска,граматика,с

веска 

 

4. Промена именица по падежима утврђивање 

 

индивидуални и 

фронтални 

вербално, 

текстуална 

Радна 

свеска,граматика,с
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веска 

5. Зависни и независни падежи  вежба 

 

индивидуални и 

фронтални 

вербално, 

текстуална 

Радна 

свеска,граматика,с

веска, наставни 

листићи 

 

6. Врста и служба речи ( 

субјекат,предикат,атрибут,обје

кат ) 

утврђивање 

 

комбинована  вербално, 

текстуална 

Наставни листићи, 

свеске 

 

7. Поређење придева понављање 

 

фронтални и 

индивидуални 

текстуална Радна 

свеска,граматика,с

веска 

 

8. Објекат (прави и неправи ) вежба фронтални и 

индивидуални 

текстуална Радна 

свеска,граматика,с

веска 

 

9.  Увежбавање читања  вежба 

 

  индивидуални текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

Читанка Корелција са 

градивом из 

четвртог 

разреда 

10. Писање бројева утврђивање 

 

индивидуални текстуална Граматика, свеска,     Са предметом 

математика 

11. Глаголски род утврђивање 

 

фронтални и 

индивидуални 

текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

Граматика, свеска,      

12. Глаголски вид 

 

утврђивање 

 

фронтални и 

индивидуални 

текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

свеске, наставни 

листићи 

 

13. Предикат ( глаголски и 

именски ) 

вежбање 

 

индивидуални и 

фронтални 

текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

Свеске и радна 

свеска 
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14. Инфинитив и инфинитивна 

основа 

вежбање фронтални и 

индивидуални 

текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

наставни листићи  

15 Презент , презентска основа, 

презент помоћних глагола 

 

обнављање и 

утврђивање 

индивидуални текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

наставни листићи  

16. Правопис,основна правила 

писања великог слова 

 вежба индивидуални и 

рад у паровима 

текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

свеске  

17. Радни глаголски придев вежбање фронтални текстуална, 

дијалошка, 

монолошка 

Свеске и 

Граматика 

 

18. Подела реченица по саставу ( 

проста и сложена ) 

 

 

утврђивање индивидуални текстуална,   

дијалошка 

Радна свеска, 

свеске 

 

19. Шта смо све научили из 

граматике у петом разреду 

утврђивање индивидуални Метода 

графичких 

радова   

тест  

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова – 9 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 1 Уџбеник,радна демонстративна -Проширити редован програм наставе за децу која имају потешкоће 
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Kennenlernen 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

са праћењем редовног програма  због језичке баријере.  

-Оспособљавање ученика за самостално читање, разумевање 

прочитаних текстова као и усвајање програмом предвиђених 

граматичких садржаја  

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу самосталну 

комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање слика и речи. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање школских 

обавеза,као и развијање радних навика и вештина.  

-Развијање мишљења,памћења,читалачких,језичких и изражајних 

способности. 

-Разумевање граматичке структуре 

-Јачање самопоуздања ученика. 

 
Meine Klasse 

2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 
Tiere 

     2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Mein Schultag 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Hobbys 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Meine Familie 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Was kostet 
das? 

1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

ИСТОРИЈА 

БРОЈ ЧАСОВА: 9 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива. 

 

Садржај програма Број часова 
Активности ученика у 

образовно-васпитном 

Активности 

наставника у 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
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раду образовно-

васпитном раду 

Увод 2 

Слушају, питају, 

разговарају,цртају вежбају 

и пишу 

Објашњава,сугерише, 

мотивише, подстиче 

Дијалошки, наративни, 

илустративни 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање 

Праисторија 1 

Питају, слушају, 

илуструју, разговарају, 

читају, упоређују 

Објашњава, 

сугерише, мотивише, 

подстиче, упућује на 

изворе знања 

Дијалошки, текстуални, 

илустративни, рад у 

паровима 

Боље разумевање појмова, уочавање, 

усвајање основних знања, обучавање 

ученика за примену и употребу 

историјских карата 

Стари век 6 

Разговарају, питају, 

илуструју, упоређују, 

користе историјски атлас 

Објашњава, 

сугерише, мотивише, 

подстиче, упућује на 

изворе знања, 

проверава 

Текстуални, наративни, 

дијалошки, 

илустративни, рад у 

паровима, 

индивидуални 

Разумевање појмова, усвајање знања, 

сналажење на карти, повезивање и 

примена наученог 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји допунске наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај начин бити њихова интензивнија обрада. 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ  

 Идентификација ученика за допунску наставу у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива предходнох разреда – 

утврђивање знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током година да се укључе и ученици који из различитих разлога 

нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада одређено градиво. 

ВРЕДНОВАЊЕ се врши на основу: - Успешно савладаног градиво - Способност праћења и учествовања у даљем раду - Напредовање у 

односу на предходно стање 

РЕД,БР.ТЕМЕ ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Скупови. Ма 1.1.4 
  

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње 

задатака,дијалошка,проб

лемска 

2 

2. Скупови 

тачака 

МА.1.3.1. 

МА.1.3.3 

вежбање индивидуални  2 
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3. Дељивост 

бројева. Ма 1.1.5 

Ма 2.1.3     
 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

4. Угао 
Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1   
 

вежбање индивидуални  2 

5. Разломци Ма 1.1.4 

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3  

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3 

Ма 1.5.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

5 

6.  Права и 

кружница 

МА.1.3.1. 

МА.1.3.3 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

 

 

 

 

7. Осна 

симетрија 

Ма 1.3.1 

Ма 1.3.2 

Ма 2.3.6 
 

вежбање индивидуални  2 

УКУПНО      18 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  је да ученици који заостају у раду или не могу да прате редовну наставу, усвоје основне образовно-

васпитне садржаје о живом свету кроз основне карактеристике наведених садржаја не улажећи у њихово детаљно проучавање. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ су да ученици:  

• Схвате значај изучавања биологије, упознају се са прибором и методама изучавања. 

• Усвоје одређене информације о разноврсности живог света. 
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• Упознају грађу биљног и животињског организма и његово функционисање. 

• Науче да разликују типичне биљне и животињске врсте. 

• Заволе природу . 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију стручну литературу и 

да примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног усавршавања 

Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Начин остваривања програма: 

Допунска настава се организује једном недељно за ученике који због различитих разлога нису могли да усвоје наставне садржаје на 

часовима редовне наставе. Тој  групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици који су 

школу похађали у иностранству па због непоклапаља наставних садржаја не могу даље да прате наставни програм,  ученици за које се 

показало да део градива нису савладали  или су били одсутни са часова редовне наставе одређено време.  

Допунској настави се могу прикључити и други ученици који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања 

нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  За допунску наставу предвиђена је 36 часoва 

годишње. 

 Наставне теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави, те то није 

прописано програмом Министарства просвете Републике Србије Рад у допунској настави би требао да буде прилагођен потребама и 

могућностима ученика, па се препоручује индивидуални рад са ученицима. Знатно мање  заступљен је рад у мањим групама ученика с 

сличним интелектуалним способностима, док се фронтални рад најмање користи.У индивидуализованом раду тј. раду који је прилагођен 

сваком , појединачном ученику користе се наставни листићи и примерени задаци, а наставник помаже ђацима да темељно савладају оне 

садржаје, операције и технике који су им представљали потешкоћу на редовној настави.   

Методе допунске наставе условљене су задацима наставе, облицима рада који се примењују и материјалима који се користе. Најћешће се 

користе дијалошка метода  ( разговор између наставника и ученика) и рад на тексту, тј. наставним листићима, а ретко усмено излагање 

наставника, илустрације и демонстрације. 

Контрола рада и резултати ученика на допунској настави услов је да се успешно научи пропуштено градиво и омогући напредовање у 

редовној настави. На часовима допунске наставе вреднује се сваки задатак, наставни час или краћи период.  

Благовремено процењивање резултата ученика омогућује систематичан, посзупан, сигуран и успешан рад што је значајно за васпитно-

образовни напредак ученика и развој њиховог оптимизма у раду. Ако провера покаже задовоњавајуће резултате, прекида се допунска 

настава за ученика. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ БИЛОГИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД 

 

Наставна тема  

Број 

часова 

Образовни стандарди 

1. Особине живих бића  

 
2 1.1.1 уме да наведе основне карактеристике живог света 

1.1.2 разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 
1.1.3 препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

1.1.4 уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

1.2.1 зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и 
зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

1.2.2. зна да je ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни 
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процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе биљака, и основне функције које се обављају на нивоу организма 
1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, 

размножавање) 

1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

2. Разноврсност живог света       7 1.2.4 познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

1.2.6 разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, 

размножавање) 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

1.3.2 зна основне појмове о процесима размножавања 

2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија 
у процесу који се назива дисање 

УКУПНО       9 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

    Годишњи фонд часова: 5 ЧАСОВА  

Циљеви  и  задаци : 

 Организује се за ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено градиво. У тој групи су 

ученици са потешкоћама у развоју,са мањим предзнањем  и ученици који су одсуствовали с редовне наставе одређено време. 

Допуској настави се могу придружити и остали ученици који изразе жељу за тим видом наставе . Наствне теме и наставне јединице 

које се обрађују, понављају и утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави. 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ГЕОГРАФИЈА 
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Назив наставнe теме 

Број часова 

по теми 

1. Васиона и Земља 1 

2. Географска карта 1 

3. Планета Земља 3 

УКУПНО 5 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеник за реализацију програма: 

 Уџбеник за 5.разред основне школе Логос 

 Уџбеник за 5.разред основне школе Клетт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави енглеског језика 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 пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који 

нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим 

проблемима, итд.) 

Начин остваривања програма: Интерактивно учење, кооперативно учење,ТПР- слушање и реаговање на инструкције наставника или са 

аудио траке 

Вежбе слушања, и говорне активности, Симулација ситуација, Коришћење израза код представљања,упознавање са новим градивом 

помоћу слика активности, реаговања на упутства, презентација наставних садржаја, интерактивно учење, препознавање и примена 

граматичких садржаја, рад у пару, групни рад  на задату тему 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице, квиз (Асоцијација), корелација и позивање на стечено знање из граматике 

матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио материјала. 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број часова 

по теми 

1. School days 1 

2. People 1 

3. Time out 2 

4. Places 1 

5. Food 1 

6. Celebrations 1 

7. Holiday 2 

8. Our world 1 

 
 

У к у п н о  10 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  

РЕАЛИЗАЦИЈА:СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. Разговор о садржајима и начину рада,евидентирање ученика 

2. Обнављање садржаја из граматике и правописа  четвртог разреда 

3. Подела реченица по начину и саставу,субјекат и предикат 

4. Правопис:управни и неуправни говор 

5. тумачење епског текста:приповетка по избору 

6. Песнички мотиви и песничка слика 

7. Локални говор и књижевни стандард 

8. Изражајно читање текста:лирски,прозни,драмски 

9. Стилске вежбе 

10. Значење и употреба падежа 

11. Значење и употреба падежа 

12. Форме приповедања (нарација,дескрипција,унутрашњи монолог,дијалог) 

13. Непроменљиве речи и њихова употреба у српском језику 

14. Рад на текстовима са такмичења 

15. Рад на текстовима са такмичења 

16. Индивидуална припрема одабраних такмичара из српског језика 

17. Анализа теста са такмичења 

18. Анализа протеклог додатног рада,информације о активностима у шестом 

разреду 
  

Индивидуални,фронталн

и, разговор, рад у пару, 

групни, метода рада на 

тексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
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Планиран број часова  36 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 Ich,du,wir…(sich 

kennenlernen) 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

-Откривање и подстицање 

знања,способности и развијање 

надарености ученика на подручју 

немачког језика. 

 

-Ученици развијају своја 

интересовања и потребе за 

истраживањем језика,појачаним 

учењем правописа,граматичких 

структура и речника. 

 

-Развијање вештине усменог и 

писменог 

изражавања,говорења,разумевање 

говора,читања и разумевања 

прочитаног,као и  слушања и 

разумевања слушаног. 

-Развијање моралних квалитета и 

других особина: 

пажљивост,тачност.прецизност,уредн

ост, 

стрпљивост и концентрацију. 

 

-Продубљивање знања из редовне 

наставе. 

 

 

Bei uns zu Hause 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Alltägliches- Feste und 

Bräuche 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Freizeitaktivitäten 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Krank,gesund,ungesund 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Mein Stadtviertel, 

meine vier Wände 

 

    3 

 

Доступни 

уџбеници,раднилистићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Gestern,vorgestern 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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Persönlichkeit,Pläne, 

Beziehungen 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

 

-Детаљније бављење обавезним 

темама из немачког језика као и 

подстицање самосталног 

проналажења(нпр.уречницима,енцикл

опедијама, тв програмима,интернетом 

и међу изворним говорницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема ученика осмих разреда за 

завршни тест из немачког језика на 

језичком нивоу А1- А2 заједничког 

европског овира 

Berufe,Reisen,Märchen 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Medien,Umwelt, 

Gesellschaft 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

ZfA- Prüfung 6 

Радни 

листићи,речник,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Начин реализације додатне наставе : 

 

 Истраживање,разговор,тимски рад,сарадничко учење у циљу проширивања и продубљивања наставног градива. 

 

Основна намена додатне наставе:  

Рад са ученицима који показују интерес за продубљивање знања као и препознавање надарених ученика на пољу немачког 

језика.Подстицање ученика на индивидуалну употребу немачког језика у језичком стваралаштву (кратке приче,часописи и сл.) 

 

 

Начин вредновања додатне наставе:  

Индивидуално вредновање брзине,тачности,самосталности и успешност усвајања планираних садржаја као и описно праћење. 

Начин коришћења резултата вредновања додатне наставе:  

Подстицање развоја надарених ученика,индивидуални развој способности ученика.Резултати вредновања исказују се у завршној описној 

оцени. 
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Учествовање на школском такмичењу и даљем напредовању. 

 

ИСТОРИЈА 

 
Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, односно са по 1 часом недељно, 

кроз следеће активности: 

 

Садржај програма Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и 

усвајање годишњег 

плана рада 

1 
Слушање, сугестије и усвајање, 

записивање плана 

Објашњава, 

мотивише, 

подстиче 

Наративни,  

дијалошки 

Упознавање са садржајем плана 

додатне наставе 

Увод 3 

Слушају, разговарају, пишу, 

прикупљају материјал(исечци из 

штампе,са интернета), праве 

паное,уређују кабинет 

Усмерава, наводи, 

ствара ситуацију, 

поставља 

проблем, упућује 

на изворе 

Наративни,  

дијалошки, илустративни, 

текстуални,  

групни, 

Проширивање постојећих знања, 

развијање вештина, креативности и 

међусобне сарадње 

Праисторија 2 

Примењују и користе 

историјски атлас, слушају, 

разговарају, читају, питају, 

истражују 

Усмерава, наводи, 

ствара ситуацију, 

поставља 

проблем, упућује 

на изворе 

Дијалошки,  

текстуални, 

 рад у паровима 

Проширивање постојећих и 

усвајање нових знања, развијање 

сарадничког односа, сналаже на 

карти 

Стари век 4 

Слушају, питају, истражују, 

упоређују, илуструју и користе 

историјски атлас 

Објашњава, 

усмерава, 

подстиче, наводи, 

поставља 

проблем, 

дискутује 

Наративни,  

дијалошки,  

текстуални, илустративни, 

индивидуални 

Усвајање нових знања и 

утврђивање већ постојећих, 

употреба атласа и зидних 

историјских карата, повезивање и 

примена наученог 

Припрема за 

такмичења 
8 

Разговарају, слушају, 

самостално раде тестове и друге 

облике контролних вежби 

Проверава, 

анализира, 

дискутује, 

усмерава 

Наративни,  

дијалошки, индивидуални,  

писмене вежбе,  

тестови 

Повезивање и примена наученог, 

анализа текстова,уочавање 

повезаности градива 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова: 5 ЧАСОВА  

Циљеви  и  задаци : 
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 Организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности које се могу 

више развијати додатним радом. Циљ додатне наставе да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на 

часовима редовне наставе због своје сложености нису препоручљиви за све ученике . Задатак додатне наставе је да оно што је у 

науци објективно сложеније од других делова градива током ових часова детаљно се обрађује. 

             

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ГЕОГРАФИЈА 

Р
е

д
н

и
 

б
р

о
ј 

н
а

ст
а

в
н

е
 

т
е

м
е

 

 
 
 

Називнаставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 п

о
 

т
е

м
и

 

2. ЗЕМЉА И СВЕМИР 1 

3. ГЕОГРАФСКА КАРТА 1 

4. ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 1 

5. УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗАМЉЕ И РЕЉЕФ 1 

6. ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗАМЉЕ 1 

УКУПНО 5 

Уџбеник за реализацију програма: 

 Уџбеник за 5.разред основне школе Логос  

 Уџбеник за 5.разред основне школе Клетт 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљеви математичког образовања ученика путем додатне наставе су: 

 - Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе 

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има 

 - Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави 



244 

 

 - Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања 

 - Развијање следећих способности код ученика: 

 o Посматрања 

 o Асоцијације 

 o Рачунања 

 o Апастракног мишљења 

 o Логичког резоновања 

 o Прецизног записивања и изражавања 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА 

 Рад тежих задатака по избору ученика 

Објашњавање начина решавања задатака 

 Проблемска настава 

 Продубљавање знања помоћу литературе 

 Упућивање ученика на самостални рад 

Задавање и помоћ у изради задатака за вежбање логичког мишљења и памћења 

 Припрема ученика за такмичење 

 Решавање тестова са такмичења 

ВРЕДНОВАЊЕ се врши се кроз анализу: - Успешно савладан програм - Реферати - Освојена места на такмичењу 

ИЗБОР УЧЕНИКА за додатну наставу се врши по следећим критеријумима: - Општи успех - Успех из математике - Интересовање ученика 

- Посебне способности - Мотивација - Досадашњи постигнути резултати. 

 

РЕД,БР.Т

ЕМЕ 

ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК 

РАДА 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Скупови. - Ма 1.1.4 

Ма 2.1.4 

Ма 2.1.2  

Ма 3.1.1 

вежбање индивидуални Демонстративна, 

решавање задатака,дијалошка, 

проблемска 

2 
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2. Релације 

МА.1.3.1 

МА.2.3.1. 

МА.3.3.1.  

МА.2.3.2. 

МА.1.3.3МА.2.

3.6 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

логичких задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

3. Дељивост 

бројева. 
Ма 1.1.5 

Ма 2.1.3     

Ма 3.1.2 

Ма 3.1.3 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

2 

4. Разломци Ма 1.1.4 

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3  

Ма 2.1.1 

Ма 2.1.3   

 Ма3.1.1  

Ма 3.1.3 

Ма 1.1.2   

 Ма1.1.3 

Ма 1.5.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

3 

5. Дијаграми и 

њихова 

примена у 

решавању 

разноврсних 

математичких 

проблема 

- 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

2 

6. Изометријске 

трансформаци

је 

 Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1   

Ма 3.3.1 Ма 

1.3.1 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

2 
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Ма 1.3.2 

Ма 2.3.6 

 

7.  Права и 

кружница 

Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1   

Ма 3.3.1 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

1 

 

 

 

 

8 Задаци 

логичко - 

комбинаторне 

природе 

- вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

2 

9 Развој 

нумерације 

-    2 

УКУПНО      18 

 
БИОЛОГИЈА 

 

За  ученике који напредују у савладавању наставног градива организује се додатна настава са по једним часом недељно. Такве ученике 

треба уочити, укључити у додатну наставу и пратити њихов рад до осмог разреда. Треба их подстицати на самосталан рад и трагање за 

новим изворима сазнања, развијати им машту и оспособљавати их да сами бирају средства за рад. Будући да је циљ дод.наставе да 

мотивише ученика , потребно је водити рачуна о методама и облицима рада, међу којима су посебно занимљиве и подстицајне методе 

активног учења. На дод.настави ученици проширују знање стечено на часовима редовне наставе. Садржаје додатне наставе биологије треба 

пажљиво одабрати и предложити ученицима,а потом утврдити и колико су они за њих заинтересовани и какве су им могућносзи.   
Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за биологију и поседују способности које се 

могу више развити додатним радом. За додатну наставу предвиђено је 36 часова годишње. 

 

Програм Биологија – ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Циљ 

- оспособљавање  ученика за самостално учење 

- проширивање и продубљивање знања из редовне наставе 

- развијање такмичарског духа 

- суделовање  на различитим нивоима такмичењима 

- развијање интересовања за развој биологије као науке 

 

Задаци  

- детаљно обрадити градиво предвиђено за такмичење 

 с посебно мотивираним и надареним ученицима  

- припремање ученике за суделовање на разним такмичењима 
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- израда модела, паноа и презентација на тему флоре и фауне, анатомије и физиологије 

човека и људског здравља (превенција, болести, лечење , важнијих еколошких датума 

- развијање свести код ученика о повезаности школског знања са   животним 

ситуацијама 

- стручна предавања гостујућих предавача – сарадња са Домом здравља Сомбор 

- ставрање ситуација у којима ће примењивати основне екол.принципе за тумачење 

појава и промена у реалном окружењу 

- развијање аналитичког и критичког мишљења 

Методе 

реализације 

- вербално-текстуалне (монолошко-дијалошке, рад на тексту) 

- демонстративно-илустративне (демонстрација сликом , микроскопом и компјутером) 

Облици рада -индивидуални; фронтални; групни; рад у паровима;  заједнички рад ученика и 

наставника на додатним садржајима који се  користе у такмичарским задацима 

 

Средства  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране 

Министарства просвете, најновију стручну литературу и да примењује искуства стечена 

професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма 

стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

За додатну наставу и удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и прошлих година  

 

Време реализације 

- током наставне године према могућности пред. наставника и  расположивом времену 

ученика  

-после наставе, учесталије пред такмичења 

 

Начин 

вредновања  

- овај облик рада се не оцењује 

- усмене и писане похвале и награде  

- задовољство успехом на такмичењу  

 

 

Наставна 

тема  

Наставна јединица Број 

часова 

Образовни стандарди 

1.  

Особине 

живих бића  

 

1. Ћелија – биљна и животињска,разлике, 

делови 
2 3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови 

и сл.) 
3.1.2. уме да објасни зашто je нешто класификовано као живо или као 

неживо 

3.1.3. разуме критеријуме no којима се разликују биљке и животиње и уме да 
их примени у атипичним случајевима 

3.1.4. познаје критеријуме no којима се царства међусобно разликују на 

основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском 

окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним 
ситуацијама у сложенијим заједницама 
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2. 

Разноврсност 

живог света 

2. Царство протиста  

3. Царство гљива 

4. Биљна ћелија, ткива 

5. Посматрање под микроскопом 

препарата биљних органа: корен, стабло, 

лист, тучка, прашника, поленових зрна 

6. Посматрање под микроскопом 

препарата талофита 

7. Сакупљање и израда збирки плодова, 

листова и семена 

8. Сакупљање биљака за хербаријум 

9. Слободне теме/ гледање ДВД-а по 

избору у складу са програмом 

 

 

 

 

 

 

 

7 

3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови 
и сл.) 

3.1.3. разуме критеријуме no којима се разликују биљке и животиње и уме да 

их примени у атипичним случајевима 
3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, 

животиња и човека 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и 
њихову међусобну функционалну условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције tokom 

еволуције 
3.2.4. разуме да je у остваривању карактеристичног понашања неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве 

интеграције понашања за преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке 

tokom животног циклуса 

 

 

 

УКУПНО ЧАСОВА 9  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, 

награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује само за ученике осмог 

разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање енглеско. 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. School days 2   

2. People 2 

3. Time out 2 

4. Places 2 

5. Food 2 

6. Celebrations 2 

7. Holiday 2 

8. Our world 2 

 
 

У к у п н о  16 
  



249 

 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Час одељенског старешине  

 

Циљеви и задаци часа одељенског старешине 

- праћење и подстицање индивидуалног развоја и напредовања ученика 

- развијање сарадње, узајамности и поверења ученика и наставника 

- подстицање ученика на друштвене активности и укључивање у секције у школи и ван ње 

- неговање културе понашања ученика у школи, породици, друштву 

- учествовање у решавању социјалних и здравствених проблема ученика 

- обезбеђивање квалитетне сарадње с родитељима и укључивање родитеља у решавање проблема унутар одељенске заједнице 

- развијање толерантних одниоса међу ученицима 

- неговање пријатељских односа, развој самопоштовања 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 

Ред 
Бр. 

Активности Време 
реализације 

Место Носиоци активноси 

1. Упознавање,добродо-шлица.. 
(Годишњи план рада, распоред, предметни наставници, 
изборни предмети...) 

-септембар учионица Одељенски старешина 
 /ученици 
 

2. Сад сам ученик петог разреда(избор одењенског 
руководства) 

 учионица Одељенски старешина 
 /ученици 
 

3. Култура понашања у школи,на улици....  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

4. У сусрет Дечијој недељи...  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

5. Како да живимо и радимо сложно -октобар учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

6. Дечја права: Волим што имам право на....  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

7. Како учити ?!  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 
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8. Како проводим слободно време ?  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

9. Што је за мене поштовање ? новембар учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

10. Што сам прочитао, гледао, слушао...  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

11. Узоран ученик,узоран наставник !  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

12. Насиње у школи ?! Како контролисати бес НЕ НАСИЉУ!!!!  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

13. Желим да се успешније дружимо -децембар учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

14. Шта ми бране и зашто  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

15. Није тешко бити фин- нешто из Бонтона  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

16. Дрога,алкохол,пушење....  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

17. Не желим сукоб; решавање проблема -јануар 
 

учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

18. Свети Сава- школска слава  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

19. Отворено ћу рећи (нпр.Што не/волим код свог друга )  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

20. Мој „потртфолио“ -фебруар учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

21. Да ли сам задовољан/а постигнутим успехом   учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

22. Вандализам  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

23. Вода- живот значи -март учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

24. У сусрет Дану школе  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

25. Таленат и успех.– мој успех  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 
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26. Здрава и правилна исхрана   учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

27. Увредљиви надимци -април учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

28. Мој/а друг/арица воли да лаже !  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

29. Еколошка свест и савест  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

30. Кућни љубимци   учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

31. Какву околину желим  -мај учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

32. Час је наш – садржај по избору ученика  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

33. Како видим себе у будућности - занимања ка  учионица Одељенски старешина 
 /ученици 
(родитељи) 

34. Један час у природи  Учионица/шк
олско 
двориште 

Одељенски старешина 
 /ученици 

35. Било ми је лепо у петом разреду због... -јун учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

36. Анализа успеха на крају школске године 
 

 учионица Одељенски старешина 
 /ученици 

 

ЕКСКУРЗИЈА 

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 5.  РАЗРЕДА 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада. Циљ екскурзије је савладавање 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: 

- развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима, усвајање различитости и осећаја за толеранцију 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

- посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика позитиван однос према националним, естетским и 

културним вредностима 
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-  проширивање знања из географије,путовање кроз Војводину и Србију, рељеф  

- упознавање ученика са престоницом, милионским градом, упознавање културног и духовног наслеђа 

- проширивање знања из историје, детаљи о краљевској породици Карађорђевић  

- сведочанства о историји Београдске тврђаве, од римског каструма преко византијског кастела и остатака средњовековне престонице 

српске деспотовине до аустријско-османлијског утврђења. 

-  указивање на особености живота у затвореним срединама, условима за опстанак у зоолошком врту 

- упознавање са разним припадницима животињских врста, проширивање знања из     биологије, природни опстанак појединих врста 

- проширивање знања из области физике 

- обогаћивање културе изражавања ( српски језик ) – развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја 

Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских споменика 

 

Васпитни циљеви: 

- подстицање самосталности ученика 

- проучавање објеката и феномена у природи; лепоте Београда, стари и нови свет престонице, развијање свести о лепом 

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева; живот у престоници, предности и недостаци 

- развијање и богаћење духовног света ученика 

- развијање еколошке свести ученика, 

- развијање хуманости, третман према животињама   

- развијање љубави према биологији, историји, географији, архитектури,физици 

- неговање правих вредности наше земље ; поспешивање љубави према домовини и њеним лепотама. 

 

Путни правац: Стапар – Београд – Стапар 

Садржај екскурзије : Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део 

годишњег програма рада школе. 

Посета Београду; шетња Кнез Михаиловом улицом; обилазак Зоолошког врта, обилазак Тврђаве (Горњи град, Доњи град) и парка 

Калемегдан; обилазак Дворског комплекса (Краљевски двор, Бели двор); панорамско разгледање Београда из отвореног туристичког 

аутобуса или брода; посета Музеју ваздухопловства.  

Планирани обухват ученика: ученици петих разреда 

Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на основу одлуке Националног просветног савета 

екскурзија се организује и 

изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, пo правилу за најмање 60% ученика истог/их разреда и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. 

Одељења: 5.1/ 5.2 

Трајање екскурзије : један дан 

Време извођења екскурзије: мај 2016. 
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Техничка организација: Туристичка агенција 

Носиоци припреме, организације и извођења активности: Директор школе, туристички водич, одељењске старешине Слађана Д. 

Мрђанов и Јелка Филиповић  

Начин финансирања: самостално, родитељи ученика 

Безбедиост путовања: Директор школе је обавезан да најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања, обавести надлежни орган 

унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка ученика, броју ангажованих аутобуса и пријављених ученика, наставника и 

другог особља које путује, који ће извршити контролу документације, техничке исправности возила предвиђених за превоз, нспосредно пре 

отпочињања путовања. 

Пре путовања сазива се заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља. На састанку се сви учесници упознају са 

правилима понашања којих су дужни да се придржавају. 

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовања. 

План дежурурства ученика и наставника : 

За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство ученика и наставника . Наставници ће дежурати и 

надгледати све планиране активности у циљу остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије и 

безбедности све деце. Наставници ће бринути о здрављу и безбедности све деце. 

 

 Одељењске старешине: Слађана Мрђанов-Димић и Јелка Филиповић 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

  

ШКОЛСКА 2014/2015. 
 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 ШЕСТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик                                                Тамара Бањац 4 144 

1.  Страни језик – немачки језик                             Светлана Орловић 2 72 

2.  Ликовна култура                                        Невена Бајић 1 36 

3.  Музичка култура Свитлана Узелац 1 36 

4.  Историја                                                       Растко Стоканов 2 72 

5.  Географија Мирјана Јовановић 2 72 

6.  Физика                                                          Срђан Плавшић 2 72 

7.  Математика                                                  Ружа Живковић 4 144 

8.  Биологија                                                       Јелка Филиповић 2 72 

9.  Техничко и информатичко образовање Слађана Мрђанов-Димић 2 72 

10.  Физичко васпитање                                     Мирослав Трипуновић 2 72 

                         Укупно : А  24       864 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

   

 Верска настава / Грађанско васпитање
4
 Радо Тодоровић/ 1 36 

 Страни језик- енглески језик Маја Јеличић 2 72 

                          Укупно : Б  3 108 

                          Укупно : А+Б        27      972 

Редни 

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

1. Информатика и рачунарство 

 

Зоран Стојановић 1 36 

2. Домаћинство  / / 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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1. Редовна настава  25-26* 900-936* 

2. Допунска настава  1 36 

3. Додатни рад  1 36 

Редни 

број 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 
  

1. Час одељенског  старешине   1 36 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 

активности 

 1-2 36-72 

3. Екскурзије  2 дана  

 

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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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд чсова: 72 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ : 

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. 

Уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 

Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика. 

Код ученика који буду показивали такмичарски дух, исти ћу неговати и припремаћемо се за такмичење. 

Бираћемо најлепшу свеску писану ћириличним писмом. 

Подстицање ученика на самостално литерарно и сценско стваралаштво.  

Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

Развијање потребе за књигом, навикавање на самостално коришћење библиотеке.  

О способљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова; 

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

енциклопедија и часописа за децу; 

Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи. 

Оспособљавање за логичко схватање текста и критичко процењивање истог. 

 Развијање способности за правилно усмено и писмено изражавање, богаћење речника. 

Oспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога 

              говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

 

 

 

Р. број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА     

ТЕМА 

 

Број 

часова по 

теми 

 

Часови 

 

ОБРАДЕ 

 

Часови 

Проверав. оствaрености 

стандарда 

 

Часови 

 

УТВРЂИВАЊА 

 

1. 

Хвала сунцу, 

земљи, трави 

17 8 1 8 

 

2. 

И ствари имају 

душу 

17 11 1 5 

 

3. 

У завичају-међу 

својима 

17 7 1 9 

 Који оно добар 17 8 1 8 
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4. 

 

јунак бјеше 

 

5. 

Зимска 

разгледница 

10 6 1 3 

 

6. 

Породично благо 16 9 1 6 

 

7. 

 

Љубав је сусрет 

најлепши 

17 7 1 9 

 

8. 

Била једном једна 

бајка 

12 5 1 6 

9. 

 

Живот је леп 17 7 3 7 

10. 

 

Живот је леп 4 2 0 2 

   

                                         УКУПНО                       144                            63                            11                                                         63 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧСАОВА: 72 ЧАСА 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧСОВА: 2 ЧАСА 

 

Циљеви :  
- овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 

језика 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности, хуманистичких, моралних и естетских ставова 

Општи стандарди : ученици треба да усвоје основна знања из страног језика, која ће им омогућити једноставније споразумевање. 

 

Посебни стандарди :  

разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено изражавање, 

интеракција, знања о језику. 

 

Тематика : 1. Мој дом, 2. Храна и пиће, 3. Слободно време, 4. Одећа и делови тела, 5. Забаве, 6. Мој град, 7. Распуст 
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Одобрен уџбеник:,,Prima A1/ Band 2“, Nemački jezik za 6. razred osnovne škole; autori: Friederike Jin, Lutz Rohrmann; izdavač: Cornelsen- 

Data Status, Beograd (2011) 

 
 

 
Редни 

број 

 

 

Наставна тема 

 
Број 

часова по 

теми 

 

 
Планирано часова за: 

 

 
обрадa 

 

 
утврђивање 

 
 

понављањe 

 

 
 

вежбавање 

 

 

 

 

систематизација 

 

 

 

провера 

 

     I Mein Zuhause 11 5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

II 
Das schmeckt gut 10 4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

1 

 

1 

 

III 

 

Meine Freizeit 14 4 

 

- 

 

- 

 

8 

 

1 

 

1 

 

IV Das sieht gut aus 8 4 
 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

1 

 

 

    V 

 

Partys 9 5 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

VI 

 

Meine Stadt 12 5 

 

- 

 

- 

 

4 

 

1 

 

2 

 

    VII Ferien 8 2 
 

- 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

29 

 

- 

 

 

     3 

 

  31 

 

 

       3 

 

 

    6 

 

 

Комуникативне функције: Представљање себе и других, поздрављање, идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева, разумевање и давање једноставних упутстава и команди, постављање и одговарање на питања, молбе и изрази 

захвалности, примање и давање позива за учешће у игри/групној активности, изражавање допадања/недопадања, физичких сензација и 
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потреба, именовање активности ,исказивање просторних односа и величина, давање и тражење информација о себи и другима, тражење и 

давање обавештења, описивање лица и предмета, изрицање забране и реаговање на забрану, итд.  

Граматички садржаји програма : Именице, заменице, члан, придеви, детерминатори, императив, предлози, глаголи, прилози и прилошке 

одредбе, бројеви, упитне реченице, везници, негација, реченица, бројеви, презент, перфект. 

Наставне методе/ активности : интерактивна, групна, дијалошка, вербално-текстуална, 

самостално закључивање, илустративно- демонстративна, говорне вежбе, замене улога, израда паноа- постера. 

 

Наставна средства : уџбеници, радни листови , аудио и видео плејери, часописи, интернет, интерактивна табла 

 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, диктат, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, залагање на часу. 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова: 36   

Недељни фонд часова: 1 

 

Циљеви: 

 стварање и развијање учениковог стваралачког мишљења 

 естетски доживљај ликовних дела 

 развој способности за индивидуално изражавање 

 развој љубави према ликовном наслеђу 

 развијање ликовно естетске осетљивости за ликовне елементе 

Литература, уџбеници:Уџбеник ликовне културе за шести разред-Завод за уџбенике 

 

Редни 

Бр. 
Назив  теме 

Укупан  бр. 

часова за тему 
  Обрада 

Пр. 

Вежба 

Ест. 

Анализа 

1. 

Слободно ритмичко изражавање бојеним 

мрљама, линијама, светлинама, облицима и 

волуменима 

          4        2       1         1 

2 Текстура 6 4 1 1 

3. Светлина 8 5 2 1 

4. Боја 12 8 3 1 

5. Свет уобразиље у ликовним  делима 3 2 1  

6. Визуелно споразумевање 3 2 1  

                              УКУПАН  БРОЈ  ЧАСОВА             36        23         9           4 

 



261 

 

                        
 

Образовни стандарди НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
(листа садржаја по темама) 

Бр. 

часова -

oквирнo 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Слободно 

ритмичко 

изражавање 

бојеним 

мрљама, 

линијама, 

светлинама, 

облицима и 

волуменима 

Спонтани ритам бојених мрља, 

линија и светлина 

 

Слободно ритмичко компоновање 

помоћу бојених мрља, облика и боја 

4 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Текстура Текстуралне вредности 

 

Традиционални материјали 

 

Савремени материјали 

 

Карактер и б+врста текстуре 

 

Текстура вежбе 

6 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Светлина Тонске разлике 

 

Светли-тамно 

 

Градација светлости у односу на 

одређеност извора 

 

Илузија заобљености и пластичности 

волумена 

 

Светлина вежбе 

8 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких дела 



262 

 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Боје Основе и изведене боје 

 

Топле и хладне боје 

 

Компементарне боје 

 

Контраст тоналитета 

 

Слојевито сликање 

 

Боја вежбе 

12 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Свет 

уобразиље у 

ликовним 

делима 

Свет уобразиље у ликовним делима 3 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Визуелно 

споразумевањ

е 

Визуелно споразумевање 3 Aктивно слушање и учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких дела 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 
 

Циљеви и задаци музичке културе: 

- неговање способности иѕвођења музике певањем и свирањем 

- неговање смисла за колективно музициранње у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима 

- стицање навика за слушање музичког дела 

- развијање способности за доживљај музичког дела 

- развијање способности за разумевање музичког дела 

- развијање критичког мишљења 
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- подстицање стваралачког ангажовања ученика 

- развијање музичке креативности 

- развијање способности за импровизацију мелодије 

- развијање интересовања за музичку културу 

- развијање музикалности и креативности 

- упознавање музичке традиције свога и других народа 

- развијање осетљивости за музичке вредости 

- упознавање основе музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

- упознавање занимања музичке струке 
 

Редни 

бр. 

 

Наставна тема-облас 

(шести разред) 

Бр.ча

сова 

по 

теми 

  

Типологија наставних часова 

 

 

СВЕГА 

  

Бр.часова на којима 

преовлађује облик рада 
 

СВЕГА 

 

ОБРАДА 

 

ПОНАВЉА
ЊЕ 

 

ВЕЖБА
ЊЕ 

 

ПРОВЕРА 

 

ФРОНТ. 

 

ГРУПНИ 

 

ИНДИВИД. 

 

1. 
 

ЗНАЊЕ И 

РАЗУМЕВАЊЕ (основе 

музичке писмености) 

 

7 

 

3 

 

2 

 

/ 

 

2 

 

7 

 

5 

 

1 

 

1 

 

7 

 

2. 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

10 

 

8 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

10 

 

9 

 

/ 

 

1 

 

10 

 

3. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ 

 

 

17 

 

10 

 

4 

 

2 

 

2 

 

17 

 

13 

 

2 

 

2 

 

17 

 

4. 
 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

2 

 УКУПНО  

36 

 

22 

 

8 

 

2 

 

4 

 

36 

 

29  

 

3 

 

4 

 

36 
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НАСТАВНА ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

  ЗНАЊЕ И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

 ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

-Лествице F,D,d, h 

-Неправилне ритмичке 

поделе 

-Динамика  

-Половина као јединица 

бројања 

-Темпо 

-Такт 6/8 

-Вокална музика 

 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-монолошка 

-Ученик познаје основна 

темпа 

-Ученик познаје основне 

ритмичке вредности, 

тонске висине од малог г 

до е2 

-Ученик познаје  основни 

динамички распон и 

партитурне ознаке, као и 

контекст музичког 

догађаја 

-Ученик познаје основне 

караткеристике певачких 

гласова и разликује 

вокалне, иснтрументалне 

и вокално-

инструменталне саставе. 

-Ученик познаје основне 

појмове одређених 

музичких жанрова и 

народног стваралаштва, 

као и контекст настанка 

српске народне музике. 

 

-Ученик познаје елементе музичке 

писмености у складу са Наставним 

програмом, 

-Ученик познаје  основне 

карактеристике инструменталних 

група и певачких гласова и 

разликује вокалне, инструменталне 

и вокално-иструменталне саставе. 

-Ученик разуме специфичне 

караткеристике појединих 

музичких жанрова и народног 

стваралаштва.  

-Повезује изражајне елементе 

народне музике са контекстом 

њиховог настанка. 

-Ученик познаје основне 

карактеристике програмске и 

апсолутне музике 

-Ученик зна и разуме сложеније 

елементе музичке писмености 

предвиђене Наставним програмом 

-Ученик  препознаје специфичне 

карактеристике одређених народних 

и уметничких музичких 

инструмената. 

- Познаје специфичности одређених 

музичких жанрова и повезује 

изражајне елементе народне музике 

са контекстом њиховог настанка. 

- 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а)ПЕВАЊЕ ПЕСАМА ПО 

СЛУХУ И ПО НОТНОМ 

ТЕКСТУ 

Народне песме: 

 

-Песме засноване на 

традицији других народа 

 

Ауторске песме: 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

практичан рад 

-Певање у групи 

-Појединачно 

певање 

-Свирање у групи 

 

 

-Ученик може да пева 

једноставније музичке 

примере у С-дуру од 16 

тактова.  

-Зна да пева неко дело из 

српске фолклорне 

баштине. 

-Ученик препознаје већ 

обрађене композиције 

 

 

- За ову тему није предвиђен 

средњи ниво стандарда  

-Ученик може да пева уз тактирање 

одговарајуће једногласне или 

двогласне музичке примере који 

садрже разноврсне елементе музичке 

писмености у складу са Наставним 

програмом.  

-Може да пева у хору или мањем 

саставу једноставније песме 

различитих жанрова. 

- Уме да изведе игру по избору 

(народну или класичну).  

-Учествује у школским приредбама. 

 

 

б) СВИРАЊЕ 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-Ученик може да свира 

(на неком од Орфових 

инструмената) 

- За ову тему није предвиђен 

средњи ниво стандарда  

-Ученик може да свира (на неком од 

Орфових инструмената) 

одговарајуће једногласне или 
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-Једногласних композиција 

-Двогласних композиција 

 

 

-демонстративна 

-практичан рад 

практичан рад 

- свирање у групи 

-појединачно 

свирање 

једноставније музичке 

примере у С-дуру од 16 

тактова. 

- Зна да свира неко дело 

из српске фолклорне 

баштине. 

-Може да свира 

једноставне примере 

различитих жанрова 

двогласне музичке примере који 

садрже разноврсне елементе музичке 

писмености у складу са Наставним 

програмом. 

- Може да свира у оркестру, или 

мањем саставу једноставније песме 

различитих жанрова.  

-Уме да изведе игру по избору 

(народну или класичну).  

-Учествује у школским приредбама. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

а) СЛУШАЊЕ 

ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛНИХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛНИХ 

КОМПОЗИЦИЈА 

-Европска уметничка 

муѕика 

-Српске традиционалне 

песме 

-Српска уметничка музика 

-аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-мултимедијална 

пројекција 

-Ученик познаје основна 

темпа, динамику, врсту 

такта у слушаном делу и 

може да одреди и опише 

карактер композиције. 

-Ученик препознаје 

инструменталне и 

вокалне саставе.  

-Може да одреди 

припадност слушаног 

примера одређеном 

жанру и препознаје 

народно и уметничко 

музичко стваралаштво 

-Зна основне 

информације о појединим 

композиторима 

-Ученик може да одреди 

карактеристике ритмичке и 

мелодијске компоненте на основу 

слушања.  

-Може да опише карактер 

композиције као резултат садејства 

опажених музичких инструмената. 

-Препознаје инструменталне групе, 

поједине инструменте и основне 

врсте гласова.  

-Препознаје везу музичког 

садржаја примера са ванмузичким 

програмом.  

-Може да одреди припадност 

слушаног примера одређеном 

жанру и препознаје народно и 

уметничко музичко стваралаштво. 

-Препознаје одређена дела 

народног и уметничког музичког 

стваралаштва, као и фолклорну 

музику других народа. 

-Ученик зна неко дело неког од 

истакнутих композитора 

 

: -Ученик повезује темпо, динамику 

и друге музичке компоненте са 

карактером слушаног дела.  

-Познаје инструменталне групе, 

поједине инструменте и основне 

врсте гласова.  

-Може да у везу музичког садржаја 

примера са ванмузичким програмом. 

- Препознаје одређена дела народног 

и уметничког стваралаштва, као и 

фолклотрну музику других народа. 

- Познаје основне карактеристике 

српске народне музике (обичаје, 

извођачке саставе, народне 

инструменте, народне игре). 

-Ученик познаје живот и дело 

европских, српских и других 

композитора  

б) МУЗИЧКИ ОБЛИК 

-соло песма 

-хорска песма 

-сложена троделна песма 

-рондо 

 

 

-аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-практичан рад 

-Ученик препознаје 

музичке облике 

-Ученик  зна музичке облике 

-Ученик може да објасни разлике 

између музичких облика 

-Ученик зна  музичке облике и у 

програмској и у апсолутној 

уметничкој музици 

-Ученик мможе да објасни разлике 

између музичких облика 

-Ученик анализира музишке облике 

у наученим композицијама 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

- дијалошка 

 - демонстративна 

-практичан рад 

-Ученик може да осмисли 

једноставну ритмичку 

пратњу песме коју зна на 

За ову тему није предвиђен средњи 

ниво стандарда 

-Ученик може да осмисли 

једноставну ритмичку пратњу песме 

коју зна, и даје запише и одсвира.  
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а) ИМПРОВИЗАЦИЈА 

МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 

ТЕКСТ 

 

неком од Орфових 

инструмената  

-Ученик може  да нацрта 

или направи једноставне 

музичке инструменте 

-Може активно да учествује у 

компоновању мање музичке целине 

са наставником.  

-Ученик може да нарпави модел 

инструмената по избору од 

понуђених инструмената из 

окружења. 

- Може да осмисли музичку игру 

(драматизација песме) на основу 

песме различитих жанрова. 

-Ученик може да направи 

једноставан аранзман за ударачке 

инструменте 

б) ИМПРОВИЗАЦИЈА 

МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 

РИТАМ  

 

-дијалошка 

-демонстративна 

-аудитивна 

-практичан рад 

-Ученик може да осмисли 

једноставну мелодију на 

задату ритмичку пратњу 

 

-Ученик може да осмисли 

једноставну мелодију и да је запише 

и одсвира.  

- Може да осмисли музичку игру 

(драматизација песме) на основу 

песме различитих жанрова. 

 

 

ИСТОРИЈА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

 

Циљ изучавања наставног предмета ИСТОРИЈА је културни развој  и хуманистичко образовање ученика. 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

и научну писменост и да напредују  ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних достигнућа,да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовање човека. 

Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена,историјских процеса и токова,као и развијању 

националног,европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

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”средњи век” и основних одлика тог историјског периода; 

-разумевање основних одлика феудалног друштва; 

-стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 
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-стицање знања о српским средњовековним државама; 

-стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 

-разумевање улоге религије у друштву средњег века; 

-упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 

-упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

-коришћење историјских карата за период средњег века; 

-подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

-развијање критичког односа према историјским изворима. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

При реализацији обавезних и изборних предмета,а уз стручну помоћ педагога и психолога наставник ће примењивати иновативне моделе 

наставе,у циљу стицања знања. 

Истовремено, на једном часу наставник ће примењивати више облика рада,вођен принципом индивидуализације.За рад је неопходно 

створити толерантну атмосферу и том приликом потстицати и подржавати индивидуалну укљученост ученика.Свакако незаборавити на 

повезивању теоријских знања и практичне примене.Наставна метода мора одговарати наставној јединициили теми и мора се преплитати и 

допуњавати са осталим наставним методама. 

Циљ наставника мора бити  стварање целокупне личности детета(толерантност,елоквентност,свестраност,али незаборавити на примену 

стечених знања у свкодневном животу и стварање базичне основе за даље образовање).Личност детета наставнику мора бити на првом 

месту при реализацији поменутог процеса. 

 

Редни 
број 

Наставне 
теме 

Назив наставне 
теме 

За обраду Утврђивање Систематизација Образовни 
стандарди 

Укупно 

1. УВОД 3 1 0 ИС. 1.1.4. 
ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.6. 
ИС. 3.2.3. 
 

4 

2. ЕВРОПА И 
СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

6 3 1 ИС.1.1.4. 
ИС.1.1.5. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.2.1. 
ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.5. 

10 
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3. СРБИ И 
ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 
РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

5 3 1 ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.7 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 
ИС.3.2.4. 
ИС.3.1.5.. 

9 

4. ЕВРОПА У 
ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

5 3 1 ИС.1.1.8. 
ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.2.1 
ИС.3.1.1 
ИС.3.1.5. 
 

9 

5. СРБИ И 
ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 
ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

12 9 2 ИС.1.1.7 
ИС.1.1.9. 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.5. 

23 

6. СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 
И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 
ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

8 6 3 ИС.1.1.9 
ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.5. 

17 

УКУПНО  
 
 

39 25 8  72 

 

ТЕМА КОРЕЛАЦИЈА 

1. 

УВОД(СРЕДЊИ ВЕК) 

-подсећање на пети разред-историјска подела прошлости,историјски 

извори,време и простор 

-светске цивилизације 

-ликовна уметност и архитектура 

 -географија (појам Срењдоземље и његов значај, државе и миграције народа 
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2. 

ЕВРОПА И  СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

и њихово насељавање); 

-веронаука (три највеће Светске религије, подела на католичанство и 

православље, цркве и њиховеа градња); 

-ликовна култура(архитектура и сликарство); 

-ратна техника (развој и освајање). 

 

3. 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ  СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-географија (миграције и њихов значај); 

-српски језик (рана писменост и књижевност код Срба ); 

-веронаука (хришћанство и покрштавање); 

-ликовна култура(архитектура и рани споменици и грађевине). 

4. 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-географија (државе и њихов развој); 

-ликовна култура(стилови у уметности, сликарство, архитектура, градови ); 

-веронаука (утицај и значај цркве, текстови верског  садржаја ); 

-музичко (средњовековна музика ); 

-приватни живот (начин живота,разлике тад и сад) 

5. 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ  ВЕКУ 

-географија (рељеф и настанак Србије, привреда ), 

-српски језик (епске песме , књижевност и њен настанак); 

-ликовна култура (архитектура, градња цркви и манастира и фреске); 

-веронаука (хришћанство и Срби, православље); 

-музичка култура (средњовековна музика код Срба); 

-грађанско васпитање (закони и положај грађана); 

-приватни живот (начин живота тад и сад); 

-екскурзије-обилазак Србије и њених  знаменитости. 

6. 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

-географија (области  Србије); 

-српски језик (епске теме-косовски и покосовски циклус,кљижевност); 

-ликовна  култура (архитектура, градња цркава и манастира,утврђених 

градова); 

-веронаука ( хришћанство  и ислам, разлике): 

-приватни живот: средњи век и данас) 

-екскурзије-обилазак Србије. 
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ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд часова:          72 

Недељни фонд часова:           2 

За обраду новог градива:       45 

За друге типове часова:          27 

 

Циљ  наставе   

  Циљ наставе географије је усвајање знања о природно-географским и друштвено-географским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору.Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету 

као целини и месту и улози наше државе у свету. 

 

Задаци наставе  

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, 

умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. Настава географије треба да омогући: 

  стицање знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони  

  картографско описмењавање, употреба географских карата и других извора информација у процесу учења и у свакодневном животу 

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

  схватање унутрашње грађе Земље и разумевање распореда копна и мора и изглед рељефа 

  разумевање антропогених утицаја на рељеф 

  разумевања узрочно-последичних повезаностипојава и процеса у географском омотачу  

  стицање знања о основним појмовима о становништву, насељима и привредии уочавању њиховог просторног размештаја 

  Разумевања утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности 

  Стицање знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама 

  Упознавање улога и значаја међународних организацијаза решавање економских , социјалних , културних и хуманитарних проблема 

у савременом свету 

  Стицање знања о основним географским одликама Републике Србије 

  Развијање става о превентиви, заштити и унапређењу животне стедине 

  Развијање толеранције националног,европскиг и светског идентитета 

  Оспособљавање за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива 

  развијање способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Ученици треба да: 

 да упознају основе појаве, процесе и феномене у хидросфери, географски размештаје хидрографских објеката и њихове одлике; 

 да схвате значај воде за живот на Земљи;  

 да упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и велики распоред, као и 

међусобну условљеност и значај;  

 да упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и 

заштите; 

 да упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних,друштвених и привредних 

чинилаца и њихово јединство; 

 да схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије 

 да стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја 

 да упознају најважније међународне организације у очувању мира и интергаријске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за 

политички, економски и културни развој 

 да разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедностин и развијању пријатељских односа међу 

народима 

 да упознају најважније природне, друштвене и економске олике Европе, њених регија и држава 

 да самостално користе географске карте као изворгеографских информација у процесу стицања нових знања и информација у 

свакодневном животу 

 да се оспособе да самостално користе географску литературу ради лакшег савладавања наставног градива 

 да поседују осећање социјалне припадности и припадности сопственој породици, нацији икултури,да познају традицију и учествују 

у њеном очувању 

 да познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 

КОРЕЛАЦИЈА 

 Наставни програм географије за шести разред ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, 

корелативан је и примерен интересовањима и развојним способостима ученика. Корелација је са наставним предметима биологија, 

историја, математика, информатика, техничко и информатичко образовање 

Начин остваривања програма  

Наставни програм географије за шести разред основног васпитања и образовања ослања се на савремена достигнућа и на 

перспективе развоја географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена знања и вештине ученици ће 
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примењивати у истраживању и анализирању одређених географских појава и процеса, који се односе на наставне садржаје 

предвиёене програмом. Неопходно је заинтересовати ученике да, у складу са својим узрасним способностима, истражују и локалну 

средину, да проналазе и користе различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење. Основу за израду овог 

програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, образовни, васпитни и функционални задаци 

савремене наставе географије, потреба за постизањем боље равнотеже измеёу узрасних способности ученика, њихових потреба и 

интересовања, препоруке Географског факултета и Српског географског друштва. Програм је конципиран тако да се заснива на: 

постепеном увоёењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских садржаја спирално Завод за 

унапреёивање образовања и васпитања распореёених у другом образовном циклусу, значајних за успешније разумевање укупних 

садржаја који су неопходни у процесу даљег учења, досадашњим наставним програмима у Републици Србији и резултатима 

праћења примене досадашњих програма. У шестом разреду основне школе програм географије конципиран је тематски. Укупан 

годишњи фонд часова није промењен. Наставницима се препоручује оријентациони број часова по наставним темама, као и 

наставни садржаји које би требало обрадити. Према својој креативности наставник има слободу да кроз самостално планирање 

одреди типове часова, облике рада, наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства и помагала. Програмску 

структуру чини пет наставних тема: 1. Увод 2. Планета Земља 3. Становништво и насеља на Земљи 4. Географска средина и људске 

делатности 5. Регионална географија Европе На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и 

програмским садржајима географије за шести разред и даје им јасна упутства за рад. Посебно наглашава зашто и како се обраёују 

садржаји опште физичке и друштвене географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне географије европског 

континената и његових држава и света у целини. Програмом је предвиёена обрада географских садржаја који се односе на воде и 

биљни и животињски свет на Земљи у оквиру тематске целине Планета Земља. Кроз ову тематску целину потребно је истаћи облике 

појављивања, основне одлике и распрострањеност вода на Земљи, као и њихов значај, одлике биљног и животињског света, њихову 

хоризонталну и вертикалну распрострањеност, основне биљне заједнице на Земљи и значај биљака и животиња за човека. Природна 

средина је у суштини сплет тесно повезаних и меёусобно условљених компонената које представљају јединствену целину. Имајући 

у виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на заштиту природе. Наставна тема 

Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније демографске и демогеографске 

проблеме човечанства. Тежиште треба да буде на основним одликама становништва, врстама и типовима насеља. Препорука је да се 

статистички подаци приказују само илустративно (табеле, дијаграми, старосна пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на 

њиховом запамћивању. Кроз обраду садржаја наставне теме Географска средина и људске делатности ученицима је потребно 

указати на различитост природне и географске средине на основу које се издвајају географске регије, као и на сложеност и поделу 

људских делатности, при чему треба нагласити утицај природних и друштвених фактора на развој привреде. У шестом разреду је 

наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана обрада Регионалне географије Европе. У оквиру регионалне географије 

предвиёена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност сагледавања општих одлика континента да би се на основу 

тога јасније могле уочити особености појединих регионалних целина и појединих држава Европе. Приликом обраде регија потребно 

је да се, на основу познавања континента као целине, истакну њихове битне физичкогеографске одлике и њихов утицај на 

производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде истакнут тако да се одмах могу уочити специфичности сваке 

регије. Кроз политичку поделу треба истаћи како је до ње дошло ради бољег разумевања данашњег стања. Приликом обраде ових 

садржаја могућа је корелација са садржајима из наставног предмета историје. Завод за унапреёивање образовања и васпитања Код 
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обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у целини и о појединим регијама, а истаћи само 

битне одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, културни ниво, што може да помогне 

објашњењу развијености и структури привреде. Треба, такоёе, указати на постојеће разлике у степену развијености привреде држава 

Европе, као и на противуречности које постоје измеёу природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, 

међутим, међусобно различите и у свакој од њих су заступљене одреёене привредне делатности и гране специфичне за ту земљу, 

које треба посебно нагласити. При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске 

процесе у региону, Европи и свету, као и на потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима. У континуираном 

раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају вештину практичног коришћења и познавања географске 

карте. Сталном употребом географске карте знања се проширују и продубљују и усавршава се њена практична примена. Коришћење 

географских карата различитог размера и садржине при упознавању регија и држава Европе, геопростора и локалне средине је 

неопходно и обавезно на свим часовима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 

ГЕОГРАФИЈА 6., уџбеник   

 Аутори   Др Снежана Вујадиновић и Мр Рајко Голи 

Литература за реализацију програма: 

ГЕОГРАФИЈА 6, приручник за наставникегеографије за 6.разред,Жељко Глазер 

Видео материјал, Нови Логос 

Сајт: http://wwwkreativnaskola.rs     

         www.geografija.net  

         www.mojaevropa.rs  

          http://wwwkreativnaskolaunicef.rsskola-bez-nasilja.htm 

Друго 
Уџбеник за 6.разред, Клет 

Географска читанка за 6.разред, Завод за уџбенике 

 

 

http://wwwkreativnaskola.rs/
http://www.geografija.net/
http://wwwkreativnaskolaunicef.rsskola-bez-nasilja.htm/
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Редни број 

наставне теме 
Назив наставне теме 

 Број часова  

Б
р

о
ј п

о
 т

е
м

и
 

О
б

р
а

д
а

  

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е  

 В
еж

б
а

њ
е  

П
р

о
в

е
р

а
  

С
и

ст
ем

а
т
и

за
ц

и
ја

 

В
р

ем
е 

а
р

т
и

к
у

л
а

ц
и

је 

1. Увод 1 1     1 час 

2. Планета Земља 11 5 1 3 2  11часова 

А Воде на Земљи 7 5  1 1   

Б Биљни и животињски свет на Земљи 4 2 1  1   

3. Становништво и насеља на Земљи 5 3  1 1  5 часова 

4. Географска средина и људске делатности 3 2 1    3 часа 

5. Регионална географија Европе 
52 

30 7 8 5 1 52 часа 

А 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ 8 

5 1 1  1  

Б ЈУЖНА ЕВРОПА 14 
8 2 2 2   

В СРДЕЊА ЕВРОПА 10 
6 2 2 1   

Г ЗАПАДНА ЕВРОПА 8 
4 2 2    
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Д СЕВЕРНА ЕВРОПА 5 
2  2 1   

Ђ ИСТОЧНА ЕВРОПА 7 
5  1 1   

6. Годишња систематизација градива        

Укупно часова 72 40 10 12 8 2  

 

Ред. 
бр. 

теме 

 
Назив наставне 

теме  

 
Образовни стандарди по теми и начин провере остварености образовних стандарда 

 
1. 

 

Планета Земља 
 
 
 
 
 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу и биосферу ) и препознаје њихове 
основне одлике 
Средњи ниво: 
- ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним 
сферама(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 
Напредни ниво: 
- ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску 
зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
2. 
 

 
Становништво и 

насеља на Земљи 

Основни ниво: 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Средњи ниво:                                                                                                                                                                                                        

- ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва 

Напредни ниво:                                                                                                                                                                                                    

- ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
3. 

 
Географска средина 
и људске делатности 

 

 Основни ниво:                                                                                                                                                                                                                
- ГЕ.1.3.2 дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

Средњи ниво:                                                                                                                                                                                                       
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- ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст...) 

Напредни ниво:                                                                                                                                                                                                        

- ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

-Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Регионална 

географија Европе 
 
 
 
 

Основни ниво                                                                                                                                                                                                        
- ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике                                     
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте                                                                                                    
ГЕ.1.2.3. Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне 
одлике именује ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 
распоред     ГЕ.1.3.2 дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

Средњи ниво:                                                                                                                                                                                                          

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије                     

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти                                                                                                           

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом                                                                                                                                             

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, табелом и 

схемом                                 ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

Напредни ниво:                                                                                                                                                                                              
ГЕ.3.4.2 објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 
посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије                                                                                                      
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница – 
објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте                                                                                                                                
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља                               
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних 
делатности 
 
 Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 
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ФИЗИКА 

Годишњи фонд часова:72 

 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

 развијање функционалне писмености; 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање; 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања; 

 развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења; 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

 развијање способности за примену знања из физике; 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине; 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи; 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 
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 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати 

како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних питања; 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска трака, лењир са милиметарском 

поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар; 

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала 

мерних инструмената; 

 користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...; 

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање и средњу 

брзину као карактеристику променњивог праволинијског кретања; 

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и 

смером; 

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; 

 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине; 

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов закон. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме 

Број 

часова по 

теми 

Број часова за 

обраду 

Утврђивање, обнављање, 

систематизација, рачунске 

вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. Увод 2 2 0 0 

2. Кретање 14 7 7 0 

3. Сила 14 6 8 0 

4. Мерење 15 4 4 7 

5. Маса и густина 15 5 7 3 

6. Притисак 12 5 6 1 

 УКУПНО 72 29 32 11 
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НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

УВОД 
- Разговор 

- Демострације 

   

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда различитих 

типова задатака  

- Вршњачко учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на 

основу примера. (праволинијско и 

криволинијско) 

1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на 

основу примера (равномерно и 

неравномерно, не мора да зна разлику 

између тренутне и средње брзине,али 

треба да зна да је брзина стална код 

рав.кретања. 

1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна 

величине које описују равномерно 

кретање, користи образац v=s/t и може да 

израчуна једну величину ако су познате 

друге две. Није обавезно да зна 

претварање мерних јединица. 

1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна 

јединица за брзину m/s али да се користи 

и km/h. 

2.2.2. Зна да механичко кретање 

представља промену положаја неког тела 

у односу на референтно тело. Разликује 

путању тела од пређеног пута. Зна да је 

брзина пређени пут у јединици времена. 

2.6.1. Ученик разуме и примењује 

основне математичке формулације 

односа и законитости у физици. Пример: 

директну и обрнуту пропорционалност. 

2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 

величину, да је брзина одређена осим 

бројне вредности правцем и смером. 

2.6.3. Ученик уме да користи и 

интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких 

величина.(зависност пређеног пута и 

брзине од времена) 

 

3.4.1. Ученик уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће јединице 

SI - система. Пример: претвара 

km/h у m/s и обрнуто. 

 

СИЛА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда различитих 

типова задатака  

- Вршњачко учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.1.1. Ученик уме да препозна 

гравитациону силу у једноставним 

ситуацијама. Ученик такође зна да је у 

одсуству подлоге гравитациона сила узрок 

падања тела. Ученик зна да кад тело клиза 

по подлози на њега делује сила трења, 

која се супроставља кретању и да ће га 

зауставити кад на њега не делују друге 

силе. 

1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају 

два пола N и S и да тела могу бити 

позитивно или негативно наелектрисана. 

Ученик прeпознаје када је узајамно 

деловање између два тела привлачно 

односно одбојно и да је то деловање 

највеће у случају кад су магнети односно 

наелектрисана тела најближе. 

2.1.1. Ученик уме да препознаје 

еластичну силу у системима у којима 

постоји еластична опруга, препознаје 

правац и смер еластичне силе. Ученик 

кроз задатке проверава постојање 

еластичне силе која се уравнотежава са 

силом дефрмације. 

2.1.2. Ученик зна да је гравитациона сила 

увек привлачна и да зависи од масе тела, 

зна да је сила теже гравитациона сила; 

зна да одреди правац и смер еластичне 

силе код истегнуте односно сабијене 

опруге 

2.6.1. Ученик разуме и примењује 

основне математичке формулације 

односа и законитости у физици. Пример: 

директну и обрнуту пропорционалност. 

2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 

величину, да је сила одређена осим 

бројне вредности  правцем и смером. 
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2.6.3. Ученик уме да користи и 

интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких 

величина.(зависност дужине истезања 

опруге од силе) 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда различитих 

типова задатака  

- Вршњачко учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење 

(метарска трака, мензура, вага, 

штоперица, амперметар и волтметар) зна 

да одреди вредност најмањег подеока на 

мерној скали и очита вредност измерене 

физ.величине, и запише измерену бројну 

вредност са одговарајућом јединицом 

мере. 

1.4.2. Ученик препознаје основна и 

најједноставнија мерила и инструменте за 

мерење неких основних физичких 

величина. Пример: Ученик препознаје да 

је вага уређај за мерење масе, хронометар 

за мерење времена, термометар за мерење 

температуре.... Препознавање се састоји у 

томе да ученик бира одговоре из 

понуђеног скупа мерила и уређаја. 

1.4.3. Ученик зна да препозна основне 

јединице за дужину , масу, запремину, 

температуру и време као и оне мерне 

јединице које се најчешће користе. 

1.4.5. Ученик зна основна правила за 

исправно мерење: зна да вага мора бити у 

хоризонталном положају кад на њој нема 

терета и тегова и зна под којим углом 

треба да гледа скалу. 

1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, 

запремину и време (користи лењир, мерну 

траку, вагу, мензуру и штоперицу) 

приликом извођења лабораторијских 

вежби 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније 

изведене јединице Si система и зна 

њихове ознаке. (за силу, притисак, 

густину...) 

2.42. Ученик зна да је литар исто што и 

дециметар кубни и да су то јединице 

којима се мери запремина, претвара 

литре у метре кубне и обрнуто, тоне у 

килограме. 

2.4.3. Ученик зна да користи префиксе 

мили и кило и уме да претвара јединице. 

Пример: Зна да претвори километре у 

метре и обрнуто као и милиметре у метре 

и обрнуто. 

2.4.4. Ученик зна када мерење понављамо 

више пута када се у истим условима могу 

добити различити резултати.  

 

3.4.1. Ученик уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће јединице 

Si система.(изведене јединице које 

садрже величине које нису 

изражене у декадном бројном 

систему). 

3.4.3. Ученик зна шта је грешка 

мерења, ученик зна да се тачност 

мерања повећава са смањењем 

вредности најмањег подеока на 

инструменту, зна да уколико 

понављена мерења дају различите 

резултате средња вредност тих 

резултата представља коначни 

резултат мерења. 

 

МАСА И 

ГУСТИНА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда различитих 

типова задатака  

- Вршњачко учење 

- Подстицање 

1.4.3. Ученик зна да користи основне 

јединице за масу и густину као и оне које 

се најчешће користе. 

1.4.5. Ученик зна основна правила 

мерења, зна да вага мора бити у 

равнотежи када на њој нема терета и 

тегова. 

2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију 

као узрок пјава при  промени брзине тела. 

Пример: Када аутобус кочи... . 

2.1.5. Ученик разуме и примењује појам 

густине, зна да је густина воде 1000 

kg/m
3
. 

2.6.1. Ученик разуме и примењује 
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саморегулисаног 

учења 

1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу 

дигиталне ваге а не мора да зна да 

користи теразије. 

основне математичке формулације 

односа и законитости у физици. Пример: 

директна и обрнута пропорционалност. 

ПРИТИСАК 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда различитих 

типова задатака  

- Вршњачко учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.1.3. Ученик разуме принцип спојених 

судова (ученик зна да се течност пење до 

истог нивоа без обзира на облик суда 

,ученик на примерима нивоа воде у реци и 

речним каналима може да предвиди који 

ће ниво достићи вода када буде у стању 

равнотеже. 

1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за 

мерење притиска. (барометар, манометар) 

1.4.3. Ученик уме да користи основне 

јединице за притисак, препознаје да је 

оснавна јединица паскал али да се у 

свакодневном животу користи и милибар. 

2.1.6. Ученик да зна да хидростатички 

притисак зависи од висине стуба 

течности,зна да процени у понуђеној 

ситацији на којој дубини ће бити већи 

или мањи притисак. 

2.4.1. Ученик уме да користи важније 

изведене јединице Si система за 

притисак. 

2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и 

претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу. 

(Пример: kPa, MPa у Pa). 

2.6.1. Ученик разуме и примењује 

основне математичке формулације 

односа и законитости у физици. (Пример: 

директну и обрнуту пропорционалност, 

како притисак зависи од силе и додирне 

површине, способан да реши задатак и 

израчуна непознату величину.) 

3.1.3. Ученик зна шта је притисак 

чврстих тела и од чега зависи, зна 

да притисак  чврстих тела зависи 

од нормалне компоненте тежине 

тела и од додирне површине тела 

и подлоге, закључује како се мења 

притисак кад се промени маса и 

величина додирне површине, на 

примеру три квадра идентичних 

маса одреди ко врши већи 

притисак. 

3.1.4. Ученик разуме и примењује 

концепт притиска у течностима, 

зна да је хидростатички притисак 

у течностима сразмеран производу 

густине и дубине на којој се 

притисак тражи, разуме како се 

притисак преноси кроз течности. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд часова: 144 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елемнтарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за 

успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприноси развијању менталних способности, формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Задаци наставе математике су да ученике оспособи да: 

 Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу. 

 Стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад. 

 Развијање учениове способности посматрања, опажања и логичког, аналитичког и апстрактног мишљења. 

 Развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости. 
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 Стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 

 Усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима. 

 Савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција. 

 Упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа. 

 Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометрјским конструкцијама. 

 Припрена ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука. 

 Изграђивање позитивних особина ученикова личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самостални рад. 

 Стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

 

Литература на коју се ослања планирање и припремање наставе: 

 

-Радни уџбеник- Математика 6 -Klett Небојша Икодиновић 

                                                               Слађана Димитријевић 

-Збирка задатака- Математика 6-Klett Сања Милојевић 

                                                                 Ненад Вуловић 

-Приручник за наставнике  Математика 6-Klett Небојша Икодиновић 

                                                                                Слађана Димитријевић  

                                                                         

-,,Знам за матуру ,,Збирка задатака за завршни испит у осн.образовању  

                                                                                 Ружица Павлићевић 

                                                                                  Милица Вајукић 

-Математички лист  - Друштво математичара Србије 

 

Начини реализације:  
У свим наставним темама 6. Разреда се примењује фронтални, индивидуални, рад у пару, а у темама Углови троугла и подударност 

троуглова и Површина четвороугла је планирана и мултимедијална настава.  

 

 Тема Обрада 

Вежба, 

утврђива

ње 

Провера Укупно 

1. Цели Бројеви 6 10 1 17 

I  

ПОЛУГОДИШТЕ
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2. Троугао – општа својства 5 7 1 13 

3. Множење и дељење целих бројева 4 9 1 14 

4. 
Подударност троуглова,конструкције,4 значајне 

тачке 
7 10 - 17 

5. 
Рационални бројеви сабирање, одузимање ,једначине 

и неједначине 
8 8 1 17 

II  П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Ш
Т

Е
 

6. Четвороугао 10 10 - 20 

7. 
Множење и дељење рационалних бројева са 

једначинама и неједначинама 
4 16 1 21 

8. Површина троугла и четвороугла 5 11 1 17 

9. Писмени задаци - 4 4 8 

Укупно 49 85 10 144 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

● Скуп Z, представљање 

и поређење целих 

бројева 

●Рачунске операције у  

Z 
● Решавање једначина и 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

 

 

1.1.1. уме да прочита и запише 

различите врсте бројева 

(природне, целе, рационалне); 

1.1.3. пореди по величини 

бројеве истог записа, помажући 

се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. изврши једну основну 

рачунску операцију са 

2.1.1. пореди по величини бројеве 

записане у различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција 

различитог приоритета, укључујући 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине, неједначине и 

системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке; 
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неједначина у скупу Z бројевима истог записа, 

помажући се сликом када је то 

потребно (у случају сабирања и 

одузимања разломака само са 

истим имениоцем);рачуна на 

пр. 1/5 од n, где је n дати 

природан број 

1.1.6. користи целе бројеве  

и једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним 

представама; 

ослобађање од заграда, са бројевима 

истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне 

изразе у једноставним реалним 

ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним задацима; 

ТРОУГАО 

● Троугао - појам и 

врсте 

● Странице и углови 

троугла 

●Подударност троуглова 

●Конструкције 

троуглова 

●Значајне тачке троугла 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

-тематске недеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, 

четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; разликује основне врсте 

троуглова, зна основне 

елементе троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем 

до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос углова и 

страница у троуглу и збир углова у 

троуглу и четвороуглу; 

2.3.6. користи подударност и везује је 

са карактеристичним својствима 

фигура (нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; 

уме да их конструише;  

3.3.6.уме да примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

● Скуп Q, поређење и 

представљање 

рационалних бројева 

● Рачунске операције у 

Q 

● Решавање једначина и 

неједначина у скупу  Q 

●Проценти 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

-тематске надеље 

1.1.1. уме да прочита и запише 

различите врсте бројева 

(природне, целе, рационалне); 

1.1.2. преведе децимални запис 

броја у разломак и обратно; 

1.1.3. пореди по величини 

бројеве истог записа,помажући 

се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. уме да изврши једну 

основну рачунску операцију са 

бројевима истог записа, 

помажући се сликом када је то 

потребно (у случају сабирања и 

одузимања разломака само са 

истим имениоцем); рачуна на 

пример 1/5 од n, где је n дати 

природан број; 

1.5.4.одреди задати проценат 

неке величине; 

2.1.1. пореди по величини бројеве 

записане у различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских операција 

различитог приоритета, укључујући 

ослобађање од заграда, са бројевима 

истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне 

изразе у једноставним реалним 

ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у 

једноставним текст. задацима; 

2.5.4. примени процентни рачун у 

једноставним реалним ситуацијама (на 

пример, промена цене неког производа 

за дати проценат ); 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

 3.1.1. уме да одреди вредност 

сложенијег бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине, неједначине и 

системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке; 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. примени процентни рачун у 

сложенијим ситуацијама; 

ЧЕТВОРОУГАО 

● Четвороугао - појам и 

врсте 

● Паралелограм – појам, 

својства 

● Трапез - појам и 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

-тематске надеље 

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 

2.3.2. уме да одреди однос углова и 

страница у троуглу и збир углова у 

троуглу и четвороуглу; 

2.3.6.  користи подударност и везује је 

са карактеристичним својствима 

фигура(нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; 

уме да их конструише;  

3.3.6.уме да примени подударност и 
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својства 

● Делтоид - појам и 

својства 

елементе троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем 

до поклапања); 

сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

● Појам површине 

● Површина 

правоугаоника и 

квадрата 

● Површина 

паралелограма 

● Површина троугла 

● Површина трапеза 

● Површина 

произвољног 

четвороугла 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

-тематске надеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, 

четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; разликује основне врсте 

троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и 

правоугаоника на основу 

елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку ); 

1.4.1. користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, 

масе,времена и углова; 

1.4.2. претвори веће јединице 

дужине,масе и времена у мање; 

1.4.4. при мерењу одабере 

одговарајућу мерну јединицу; 

заокружује величине исказане 

датом мером; 

2.4.1. пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

јединицама за дужину и масу; 

2.4.3. дату величину искаже 

приближном вредношћу; 

 

3.3.2. користи основна својства троугла , 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка;  

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима; 

 

Стандарди: 

У градиву шестог разреда, међу стандардима који се остварују, најбитинији су оно који припадају области "Бројеви и операције са њима". 

Ученици се упозанју са целим и рационалним бројевима, тако да је  битно да ученик уме да прочита и запише различите врсте бројева 

(МА. 1.1.1.). Такође истичу се и стандарди МА. 1.1.6. и МА. 2.1.2. Што се стандарда из осталих области тиче, потребно је још истаћи 

стандард МА. 1.3.2. који се већим делом обрађује као и МА. 3.3.2. 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ наставе биологије је : 

♣ развијање љубави према природи и подстицање жеље да се она истражује. 
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♣ усвајањем образовно-васпитних садржаја како би ученици стекли основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи, 

разноврсности и значају животињског света. 

Задаци 

♣ Општи задаци предмета су стицање основних појмова о живом свету и окружењу те законитостима које у њему владају. Кроз овај 

предмет код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, способности опажања и повезивања знања у 

решавању проблема, као и  одговоран однос према природи, заштити природе  и сопственом здрављу кроз развијање хигијенских навика и 

здравственe културe. 

 

♣ Оперативни задаци наставе биологије у овој годинуи су да ученици:  

-уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности; 

-уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња; 

-упознају основне појмове о природном систему животиња; 

-упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња; 

-упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе, разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, 

мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 

-схвате улогу инсеката у природи; 

-упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију; 

-упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара; 

-схвате значај бриге о потомству птица и сисара; схвате значај одговорног односа према животињама; 

-сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје; 

-знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака (записа); 

-разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења. 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари) 

Неке часове приредиће и сами ученици, а доћи ће до изражаја и њихов креативни рад (израда стрипова, паноа, прича и сл.). 

Дисекције  по програму постоји но можда се неће радити због развијања хуманијег односа деце према животињама.  

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески и друге литературе 

Уџбеник за шести  разред „Биологија 6“, Клетт ,Љубиша Станисављевић и Јелана Станисављевић 

Радна свеска „ Биологија 6“, Клетт, Љубиша Станисављевић и Јелана Станисављевић 

Приручник за наставнике биологије у петом разреду, Клетт 

 

Корелација са другим предметима 
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 Српски и страни језици- порекло назива животиња, као и њихово место у народној традицији;  

 Математика- многоугао у природи (саће, сложене очи и сл.) у циљу економичности и слични проблеми; симетрија 

 Физика- ехолокација, магнетно поље-оријентација; тежина, енергија- кретање; 

 Географија- клима и животињски свет ; оријентација; ареали животиња и услови у којима живе, као и промене наше планете које је 

пратио еволутивни развој живог света. 

 Историја- Геолошка доба, живот на земљи - еволутивни аспект; научна открића у прошлости и сазнања о хигијени и болестима 

некада ; 

 Техничко- израда кућица за птице; 

 Физичко вас.- повезаност хигијенских навика и практиковања спорта; 

 Грађанско васпитање -  одговоран однос према природи и целокупном живом свету; 

 Ликовна кул.-: Илустративни приказ грађе  животиња и органа, уочавање односа величина; 
 Хемија – неорганске и органске молекуле и једињења. 
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Стандарди 

1. УВОД 2 1 / / 3 3 

БИ.1.1.1    БИ.1.1.2.   БИ.1.1.3.   БИ.1.1.4.   

БИ.2.1.1.   БИ.2.1.2. БИ.2.1.3    БИ.3.1.1.   

БИ.3.1.2.   БИ.3.1.3.    

2. ПРАЖИВОТИЊЕ 4 3 1 1 9 7 

БИ.1.1.1    БИ.1.1.4.   БИ.1.2.1.   БИ.1.2.2.   

БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6 БИ.1.2.7    БИ.1.3.1.   

БИ.1.3.2. 

БИ.2.1.3.   БИ.2.2.1.   БИ.2.2.3.   БИ.3.1.4.   

БИ.3.2.1.    

3. ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 26 17 3 2 48 43 

БИ.1.1.5.   БИ.1.2.4.   БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.2.1.4.   БИ.2.1.3    БИ.2.2.1.   

БИ.2.2.2.   БИ.2.2.3.   БИ.2.2.4.   БИ.2.2.6.   

БИ.2.2.8.   БИ.3.1.5.   БИ.3.2.1.   БИ.3.2.2.   

БИ.3.2.3.   БИ.3.2.4.    

4. УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 
3 2 / 1 6 5 

БИ.1.4.6.   БИ.1.4.7.   БИ.1.4.8.   БИ.2.1.4.   

БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9.      БИ.3.4.7.  

5. УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ 

СВЕТА 
3 3 / / 6 5 

БИ.1.3.8.   БИ.1.3.9.   БИ.1.3.10    БИ.2.3.5.   

БИ. 2.3.6.   БИ.3.2.3.   БИ.3.3.5.   БИ.3.3.6.  
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УКУПНО 38 26 4 4 72  

 

 
САДРЖАЈИ 

НАСТ.ТЕМЕ 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСХОДИ  УЧЕЊА КОРЕЛАЦИЈА ЕВАЛУАЦИЈА 

 
1.УВОД     

- Разноврсност 

живог света. 

- Основне разлике 

између биљака, 

гљива и 

животиња 

 

МЕТОДЕ: 

-усм.излагања(монл) 

-разговора(дијалош. ) 
-читања и рада на тексту 

-демонстративна 

-илустративна 

-лабор.радови 

-ППП-е 

 
ОБЛИЦИ: 

-фронтални 

-индивидуални 
-групни 

-у пару 

-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 

-примена знања 

 

Ученици треба да: 

-уоче потребу за 

класификовањем живог света 
због његове велике 

разноврсности; 

-уочавају сличности и разлике 
у грађи и начину живота 

биљака, гљива и животиња; 

- наброји заједничке особине 
животиња 

 

Географија: Разноврсност живог 

света и клима 
посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

2. ПРАЖИВОТИЊЕ 
једноћелијске 

животиње: 

- опште 

карактеристике, 

основна грађа, начин 

живота, исхрана, 

излучивање, 

размножавање, 

значај; 

- парамецијум, 

амеба, бичари; 

волвокс; 

-паразитске 

праживотиње  

- ћелијске органеле: 

МЕТОДЕ: 

-усм.излагања(монл) 

-разговора(дијалош. ) 
--писања 

-читања и рада на тексту 

-демонстративна 
-илустративна 

-лабор.радови 

-ППП-е 
 

ОБЛИЦИ: 

-фронтални 
-индивидуални 

-групни 

-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

-практични рад 

-примена знања 
 

Вежба: Живот у капи воде - посматрање слатководних 

праживотиња под микроскопом 

Ученици треба да: 

-упознају животни простор, 

начин живота, грађу, 
разноврсност и значај 

праживотиња 

- разликује и објасни бесполно и 
полно размножавање; 

- утврди сличности и разлике 

између појединих представника 
праживотиња; 

- наведе обољења која изазивају 

праживотиње (маларија, 
дизентерија) и објасни како се 

преносе; 

- дефинише појмове: паразит, 
прелазни домаћин, стални 

домаћин; 

- опише правила личне хигијене у 
циљу спречавања заразе 

паразитским праживотињама; 

 
 

Ликовно- жива бића (цртежи у 

свесци, грађа ,шеме...); 
посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 
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хранљива вакуола, 
контрактилна 
вакуола, лажне 

ножице, трепље, бич 

  

 
 

 

-препозна и нацрта праживотиње 
које уочи посматрајући 

инфузорум помоћу микроскопа 
3.ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 

-Свет животиња - 
настанак и развој 

животиња. 

-Разноврсност жив. - 
преглед главних 

група. 

-Сунђери 

-Дупљари  

- Пљоснати црви 

-Ваљкасти црви 

-Чланковити црви - 

-Мекушци - 

(пужеви, шкољке и 

главоношци), 

-Зглавкари -  

(ракови,  пауци,  
скорпије,  крпељи, 

стоноге, инсекти). 

-Бодљокошци - 

(морске звезде, 

морски јежеви, 

морске змијуљице, 

морски краставци, 
морски кринови),  

-Упоредни преглед 
грађе 

бескичмењака— 

табеларни приказ. 

-Хордати - основне 

одлике  

-Разноврсност 

хордата, значај. 

-Кичмењаци - грађа 

и разноврсност. 

- Рибе (ајкуле, 

раже, 

штитоноше, 

кошљорибе), . 

- Водоземци -  

МЕТОДЕ: 

-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 

--писања 

-читања и рада на тексту 
-демонстративна 

-илустративна 

-лабор.радови 
-ППП-е 

 

ОБЛИЦИ: 
-фронтални 

-индивидуални 

-групни 
-у пару 

-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

-практични рад 
-примена знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежба:Разноврсност пужева и шкољки на основу 

љуштура 

 

Вежба: Дисекција рибе  

 

 

Ученици треба да: 

-упознају животни простор, 
начин живота, спољашњу грађу 

и основе унутрашње грађе, 

разноврсност и значај сунђера, 
дупљара, црва, мекушаца, 

зглавкара и бодљокожаца; 

-схвате улогу инсеката у природи  
-упознају болести које изазивају 

или преносе животиње, начин 

преношења и превенцију; 
-упознају животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај риба, 
водоземаца, гмизаваца, птица и 

сисара; схвате значај бриге о 

потомству птица и сисара; схвате 
значај одговорног односа према 

животињама; 
-објасни основне карактеристике, 

грађу и начин живота сисара;  

-разликује сисаре са постељицом 
и сисаре без постељице и наброји 

њихове представнике;  

-опише распрострањеност сисара 
и наведе њихову поделу;  

-препозна и дефинише појмове: 

длака, лињање, постељица, 
материца, преживање, млечне 

жлиезде, папак, копито, рогови;  

-објасни улогу сисара у природи 
и њихов значај за човека;  

-анализира начине понашања 

животиња: дневно-ноћне 
активности, зимски сан, живот у 

групама, променљиву  и сталну 

телесну температуру 

 

 

 
-направи колекцију љуштурица 

разних врста мекушаца; 

 
 

Географија 

-клима и животињски свијет,  

 -биогеографске области 

--оријентација у природи  

 

Математика- многоугао у природи 

(саће, сложене очи и сл.);симетрија 

 

Физика- ехолокација, магнетно поље-

оријентација; тежина, енергија- 

кретање; 

 

 

Српски – загонетке,поуке,бајке,песме 

– поредба са животињама у  народној 

традицији 

 
Ликовна култура: Илустративни 

приказ грађе животиња 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 
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 (жабе, даждевњаци, 

мрмољци) 

      Гмизавци -  

(гуштери, змије, 
корњаче, 

крокодили),  

-Изумрли 

гмизавци. 

-     Птице 

(сеоба птица. 
разноврсност  

-     Сисари -.           
(размножавање и 

развиће, брига о 
потомству. 

миграције и зимски 

сан. Разноврсност)  
-Упоредни преглед 

грађе главних група 

кичмењака 
(табеларни или 

илустративни 

приказ). 

Вњжба:Израда школске фото -  збирке инсеката 

 

 

 
-опише спољашњу и унутрашњу 

грађу рибе (по могућности 
урадити дисекцију); 
 
-прикупи фотог. разних врста 

инсеката у својој ближој околини 

и формира фото-збирку; 

4. УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 

-Разноврсност 

царства животиња и 
биодиверзитет. 

Фактори угрожавања 

и значај заштите 
животиња. Суживот 

људи и животиња. 

-Одговоран однос 
према животињама 

(животиње за 

друштво - љубимци, 
домаће животиње, 

огледне животиње, 

крзнашице). 

 

МЕТОДЕ: 

-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 

--писања 

-читања и рада на тексту 

-демонстративна 

-илустративна 

-лабор.радови 
-ППП-е 

ОБЛИЦИ: 

-фронтални 
-индивидуални 

-групни 

-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 

-практични рад 

-примена знања 

 

Ученици треба да: 

-сазнају основне научне 
чињенице о току и развоју 

живота на Земљи и етапе 

земљине историје; 

-знају да живот на Земљи има 

историју са којом се могу 

упознати на основу фосилних 
остатака (записа); 

-разумеју еволуцију живог света 

и схвате њен значај у формирању 
савременог биолошког мишљења 

-препозна ниво угрожености 

животиња од стране човека и 
неопходност њихове заштите 

-анализира потребу одговорног 

односа према животињама; 
-наведе позитивне стране 

суживота људи и животиња 

Географија: Разноврсност 

царства животиња и 

биодиверзитет 

 

Грађанско васпитање: Одговоран 

однос према животињама 

(љубимци, домаће животиње...) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

5. УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ СВЕТА 

-Живот на Земљи 

-Теорије еволуције 

-Дарвинова 

теорија. 

 -Ламаркова 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 

-разговора(дијалош. ) 

--писања 
-читања и рада на тексту 

-демонстративна 

-илустративна 

Ученици треба да: 

-схвате елементарне основе 

теорије органске еволуције и 

разумеју историјски развитак 
Земље и живота на њој; 

- наведе и објасни најпознатије 

Хемија 
– неорганске и орган.молекуле и 

једињења. 

Историја: Геолошка доба, живот 

на земљи 
 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 
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теорија. 

-Фактори еволуције:     

- наследност, 
променљивост, 

борба за опстанак, 

природно 
одабирање; 

- изолација и њен 

значај у наставку 
врсте. 

-Докази еволуције. 

-Геолошка доба, 
календар живота. 

-Борба за опстанак - 

Чарлс Дарвин. 

 

-лабор.радови 
-ППП-е 

 

ОБЛИЦИ: 

-фронтални 

-индивидуални 
-групни 

-у пару 

-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 

-примена знања 

 

теорије еволуције живог света; 

 

-наброји и укратко објасни 
факторе еволуције; 

-анализира значај изолације у 

настанку врста. 

 

 

-знају да живот на земљи има 
историју са којом се могу 

упознати на основу фосилних 

остатака (записа) 

-разумеју еволуцију живог света 

и схвате њен значај у формирању 

савременог диолошког мишљења 
усвоје систем основних знања из 

теорије о органској еволуцији 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ наставе Техничког и информатичког образовања у VI – разреду јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким 

развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе 

радних вештина и културе рада. 

-Задаци наставе ТИО су да ученици схвате природних и техничких  наука, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија, сазнају улоге ИЦТ у различитим структурама и сверама живота: 

- упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешћих  коришћених прогарама и стекну  навике да их користе у 

свакодневном животу: 

-да распознају грађевинске материјале и начин примене: 

-да  препознају изворе енергије, начин добијања и мере за рационално коришћење енергије у грађевинарству: 

-да науче  о етици становања у кући , стану , на улици и другим 

јавним местима 

- кроз моделовања сопствених модела искажу своје вештине и способности. 
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Ред.бр. 

теме 

Наставна тема Начин остваривања програма Тип часа Укупно часа 

НГ  В  М  СГ 

 

     1. 

Увод у архитектуру и грађевинарство - фронтални рад 

- графички рад 

 

 

3 

   

1 

    

4 

 

      2. 

Технишко цртање у грађевинарству - фронтални рад 

- графички рад 

 

 

2 

 

6 

   

8 

 

      3. 

Информатичке технологије - фронтални рад 

- графички рад 

 

 

7 

 

7 

  

2 

 

16 

      4.         Грађевински материјали - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

2 

 

1 

  

1 

 

4 

 

      5. 

Енергетика - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

2 

 

1 

  

1 

 

4 

 

      6. 

Техничка средства у грађевинарству - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

2 

 

1 

  

1 

 

4 

 

      7. 

Култура становања - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

1 

 

2 

  

1 

 

4 

 

      8. 

Саобраћајни системи - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

 

 2 

    

2 

 

      9. 

Конструкторско моделовање фронтални рад 

- практичан рад на рачунару. 

  

4 

 

18 

  

22 

 

      10. 

Техничка средства у пољопривреди  графички рад 

- практичан рад 

- угледни час 

 

2 

 

1 

  

1 

 

4 

 

 Укупно 

  

23 

 

23 

 

18 

 

8 

 

72 

Легенда: НГ-ново градиво, В-вежба, М-модули, СГ-систематизација градив 

 

Литература: Уџбеник и радна свеска, Завод за уџбенике и наставна средства Београд,  Слободан Попов и Тијана Тешан, 2014 год. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе физичког васпитања : 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном и моторичком ) ,  развоју моторичких 

способности, стицају, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања : 

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела ; 

Развој и усавршавање моторичких способности ; 

Стицање моторичких умења која су као садртжаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање ; 

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја ; 

Формирање морално-вољних квалитета личности ; 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада ;  

Стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

Оперативни задаци : 

Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и кординације ; 

Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања ; 

Примена стечених знања, умења и навика у сложеним условима ( кроз игру, такмичења и слично ) ; 

Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и слично ; 

Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности ; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;   

 

 
НАСТАВНА  ТЕМА - ОБЛАСТ 

Бр. часова 
  по  теми 

Бр. часова 
за 
      обраду 

Број часова 
за 
увежбавање 

Број за 
проверу 

 
                                                   
АТЛЕТИКА 
 
 

ТРЧАЊА     10       4        4 2 

СКОКОВИ      4       2        1 1 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ И 
МЕДИЦИНКЕ 

     4       1        2 1 

 ВЕЖБЕ  НА  ТЛУ     10       3        5 2 
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     ГИМНАСТИКА 
 
 

ПРЕСКОЦИ      4       2        1 1 

ВЕЖБЕ  НА  
КРУГОВИМА 

     4       2        1 1 

ВЕЖБЕ  НА  РАЗБОЈУ      4       2        1 1 

ВЕЖБЕ  НА  ГРЕДИ      3       1        1 1 

ВЕЖБЕ НА КОЊУ СА 
ХВАТАЉКАМА 

     3       1        1 1 

 
СПОРТСКА  ИГРА  
КОШАРКА 

ТЕХНИКА     11       5        4 2 

ТАКТИКА      3       1        2  

 
ИГРА 

 
 
     7 

 
 
       - 

 
 
       4 

 
 
3 

 
РИТ. ГИМНАСТИК И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

ФИГУРАТИВНА  
КРЕТАЊА 

     2       1        1  

ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  
АКТИВНОСТИ 
     ( КРОСЕВИ ) 

 
     2 

 
       - 

 
 
       1 

 
1 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  -

трчања,                        -

бацања,                        -

скокови 

 

 

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада 

Правилно трчи технике трчања на 

кратке и дуге стазе, зна терминологију , 

значај трчања, основе тренинга и пружа 

прву помоћ, зна правилно да скаче у 

даљ згрчном техником и мери дужину 

скока, зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ, зна 

правилно да скаче у вис техником 

маказице, зна терминологију,основем 

тренинга и пружа прву помоц, правилно 

баца куглу из места и мери дужину 

хица, зна правила за такмичења, 

сигурносна правила влада 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, зна 

правилно да скаче у даљ 

техником увинуће,зна да 

правилно скаче у вис леђном 

техником, правилно баца куглу 

леђном варијантом, зна правила 

такмичења, учествује на 

такмичењу 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, 

учествује на такмичењу у 

вишебоју, зна атлетска правила 

неопходна за учествовање на 

петобоју 
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терминологијом, основама тренинга и 

пружа прву помоћ 

СПОРТСКА ИГРА      -  

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада, рад у 

пару и тројкама, 

угледни час 

Игра спортску игру,примењује основну 

технику,неопходна правила, сарађује са 

члановима екипе,зна функцију 

игре,основне појмове,правила,принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

Игра спортску игру примењујући 

виши ниво технике, већи број 

правила,једноставније тактичке 

комбинације уз висок степен 

сарадње са члановима екипе, зна 

функцију и значај спортске игре, 

већи број правила, принципе и 

утицај тренинга 

Игра спортску игру примењујући 

сложене елементе 

технике,испуњава тактичке задатке 

, суди, организује утакмице,зна 

тактику игрте, систем 

такмичења,начин организовања и 

суди 

ГИМНАСТИКА            

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада, рад у 

пару, угледни час 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 

изводи прескоке, изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку 

 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку и 

разношку са изразитијом фазом 

лета 

 

 
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

 Правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 

Садржај: мачији поскок, дечији поскок, окрети за 90 и 180, суножно прескакање вијаче са и без међупоскока, прескакање вијаче кроз трчање. 

 Зна називе основних вежби из ритмичке гимнастике 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

  Правилно изводи вежбу са реквизитима 

    Садржај: Комбинација два скока са вијачом, скок са бацањем и хватањем лопте замаси лоптом у хоризонталној и чеоној равни; вртење , бацање  и хватање обруча 

у кретању 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи фонд часова - 36 
Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на 
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доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с 

другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- Изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Литература 

Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 6 разред основних 

школа, Београд 2005; 

Радна свеска за ученике шестог разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске патријаршије. 

Православни катихета, интернет страница, http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid= 
 

Садржај програма 
Број 

часова 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Тајна Христова – јединство 

Бога и човека (Литургија 

као тајна Христова) 

7 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне 

Христове 

Рођење Христово од Духа 

Светог и Марије Дјеве 

(улога слободе Марије Дјеве 

у рођењу Спаситеља: 

3 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да је зачеће Господа Исуса Христа од Духа Светог и 

Марије Дјеве акт слободе, како Бога, тако и човека 
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девичанство Богородице) 

Христос је Син Божији који 

је постао човек, нови Адама, 

да би сјединио створену 

природу с Богом (одлуке 1. и 

4. Васељенског сабора; 

Символ Вере) 

10 
фронтални 

индивидуални 

да се изгради свест да је Син Божији постао нови Адам преко кога 

се остварује јединство створене природе и Бога 

Улога Бога у спасењу света 

(свет не може да постоји без 

заједнице с Богом, али Бог 

не врши насиље над 

човеком) 

4 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да запазе да слобода кључни елемент у остваривању јединстава 

Бога и тварне природе у коме створена природа превазилази смрт 

Улога човека у спасењу 

света (слобода човекова је 

пресудна за спасење света; 

осврт на првог Адама и 

његову улогу у спасењу 

света; однос човека према 

природи) 

4 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да науче да се слобода поистовећује са личношћу, односно да се 

личност поистовећује с љубављу према другој личности 

Христово страдање и 

Васкрсење 

 

 

 

5 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да се слобода човека у односу на Бога изражава као вера у 

Бога Оца и његово обећање, односно као љубав према Богу Оцу 

која кроз Литургију чини присутним у историји оно што нам је Бог 

обећао да ће се десити на крају, а то је Царство Божије 

Христов живот у 

Православној иконографији 
3 

фронтални 

индивидуални 

запазе разлику између приказивања живота Христовог у 

православној иконографији и западној ренесансној уметности 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова-36 

Циљ и задаци 

Општи циљ предмета  је оспособљавање ученика за активно учешће у животу  школе, посебно локалне заједнице,о примени 

демократских принципа и поштовање вредности кроз практично деловање 

Задаци предмета: 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице. 
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-разумевање и функционисање  нивоа и органа власти, 

-упознавање мера власти, 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице, 

-развијање комуникацијских вештина  неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и  изражавање мишљеања, 

-обучавање за тимски начин рада. 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Редни 

број 

Наставне теме Број часова 

1 Упознавање основних елемената програма 6 

2 Први корак –уочавање проблема у заједници 4 

3 Други корак –избор проблема 1 

4 Трећи корак –сакупљање података о изабраном проблему 8 

5 Израда студије 12 

6 Јавна презентација студије 1 

7 Осврт на научено 4 

                                                                 УКУПНО 36 

                     

НАСТАВНА ТЕМА  И 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Упознавање основних елемената 

програма 

( ниво Града) 

-Увод у тематику 

-радионице 

-разговор 

 

-упознати ученика са најзначајнијим појмовима везаним за 

пројекат грађанин, 

-обучавање ученика за тимски рад , 

-оспособљавање за активно учешће у животу и раду 

локалне заједнице 

Први корак –уочавање проблема 

у заједници 

-радионице 

-разговор 

-подела на групе 

-слободно размишљање и изношење размишљања о 

отвореним питањима и проблемима које су сами 

идентификовали у локалној средини као значајне, 

-упознавање  права и одговорности грађана на нивоу 

локалне заједнице, 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти, 

-упознавање мера власти 

Други корак –избор проблема 
-радионице 

-индивидуални рад 

-Слободно, демократско изражавање сопствених идеја, 

-учење преузимања одговорности за сопствене одлуке 

Трећи корак –сакупљање презентације група -унапређење комуникацијских вештина у различитим 
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података о изабраном проблему 

(саобраћај, заједница, 

институције...) 

-одабир наслова којима ће се бавити социјалним ситуацијама- са представницима јавних 

институција, организација и другим учесницима  у животу 

локане заједнице, 

-развијање способности критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене ставове 

Израда студије 

( рад на паноу ) 

- израда паноа 

-прикупљање аудио, видео записа 

-прикупљање фотографија 

-обучавање за рад у групи и тиму, 

-  да науче не шта да мисле-раде, него како мисле-раде, 

-да самостално и активно учествују у свим активностима и 

преузетим одговорностима 

Јавна презентација студије 

(приказ на паноу или видео биму) 

-трибина 

 

-презентација 

-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и 

ублажавање страха  од непознатог  као ометајућег фактора  

у различитим приликама јаног наступа, 

-упознавање свих структура: школе, родитеља, 

представника локалне заједнице, са оствареним 

резултатима програма 

Осврт на научено 
Групни рад 

Индивидуална излагања 

Оспособљавање да самостално процене,  искуства  и 

вештине које су стекли  током програма 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 72 

Циљ наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз  

уважаванје различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из енглеског 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 енглеског језика. 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као 

саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика.  

Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и ефикасност 

наставе. Оцењивање  се спороводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним 

грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 
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 разумевање говора 

 разумевање краћег писаног текста 

 усмено изражавање 

 писмено изражавање 

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура 

 правопис 

 залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се 

примењују на редовним часовима. Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

Литература:  

 Библиографија:  To the top 2, H. Q. Mitchell  Data Status 2012 

 Disney English 2, 2012, Збирка кратких прича 

 Веблиографија:  http://www.myschoolhouse.com/courses/Reading-Lessons.htm 

                                        http://www.esl-lounge.com/level1a-reading.php 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. My life 9 4 5 

2. Believe  it or not! 9 4 5 

3. A visit to a city 9 3 6 

4. Science matters 9 4 5 

5. Danger 9 4 5 

6. Nowadays 9 3 6 

7. Feeling good 9 4 5 

8. Entertainment 9 3 6 

 
 

У к у п н о  72 29 43 

http://www.myschoolhouse.com/courses/Reading-Lessons.htm
http://www.esl-lounge.com/level1a-reading.php
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НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

Глаголи  

глаголски облици (Садашње просто време,Садашње 

трајно време, Прошло просто време,Будуће просто 

време , Садашњи перфекат,прошло трајно време) 

модални глаголи (could, couldn’t, should, shouldn’t, 

have to/don’t have to, can,  

must ) 

прилози учесталости 

(sometimes, usually, always…) 

компарација придева(правилна и неправилна) 

slow, slowe, the slowest 

good, better, the best 

delicious, more delicious, the most delicious 

 Упитне заменице 

Who, which… 

Кондиционал (први тип) 

(If clauses) 

Сложенице (make-up, tracksuit...) 

Нулти члан ( in hospital, at school, in bed, by plane …) 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких 

садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем 

штампаног материјала, радне свеске и мини 

тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и 

аудио материјала 

допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       

основној комуникацији;  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  

језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 

проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 

изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 

наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 



 
 

 

302 

Суфикси за грађење придева danger – dangerous; 

beauty – beautiful 

Негативни префикси за прављење негације 

 happy – unhappy 

known – unknown 

Неодређене заменице ( somebody, nobody, anybody, 

anything, anywhere, nowhere…) 

Детерминатори ( some, any, no, much, many, a lot of ) 

Везници ( because, so, and, for example, like) 

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

 

 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  

(писање нових речи по новим насловима и 

текстовима који се изучавају) 

Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 

Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

 

 

 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

вођење сопственог речника 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио записа 

симулација дијалога 

именовање научених појмова и израза уз 

често групно понављање 

драмска игра, рад у пару 

симулација ситуација, рад на групном 

пројекту 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 

или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 

језику 

- Исправља друга уколико погреши 
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ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи (уџбеник или 

додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после слушања 

текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке ( давање 

наредбе или извршавање) 

 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

вежбе слушања, повезивање предмета са 

сликом 

израда постера на задату тему  

поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног 

уместо непознате. 

 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава 

писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање 

кратких песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 

који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 

која се изучава 

-   Опис викенда или догодовштина са распуста 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

коришћење интернета у сврху тражење 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

Молбе и изрази захвалности, 
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дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 

Јавна презентација ученичких пројеката ( пројекти 

на задате теме ) 

Драматизација (скечеви везани за претходно учену 

целину ) 

Замена улога ( ученик у улози наставника предавача  

фотографија и текста на задату тему 

рад у Power Point-у, 

припрема питања и одговора уз консултацију 

са наставником 

Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Годишњи фонд часова: 36 

Циљ и задади 

Циљ   образовно-васпитног   рада   изборног   програма  је   да   се   ученици оспособе за коришћење рачунара. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и 

раду; 

 подстицање креативног рада са рачунаром; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

 

Оперативни задаци: 

 упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

 упознавање   ученика  са  применом  рачунара  у   области  информација  и комуникација; 

 упознавање   ученика  са  основним   елементима   програма  за   графику   и анимацију; 

 упознавање ученика са основним елементима интерактивне графике; 

 упознавање ученика саразличитим образовним софтверима 

Koрелација: Српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија. 

Литература: Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред, Никола Клем и Небојша Лазовић, БИГЗ 
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Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1. РАД СА ТЕКСТОМ  4 4 1 1 10 

2. ИНТЕРНЕТ  2 2   4 

3. ГРАФИКА  5 4 1  10 

4. АНИМАЦИЈА  1 2   3 

5. ИНТЕРАКТИВНА ГРАФИКА  4 3 1 1 9 

 Свега  16 15 3 2 36 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВЊА 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Рад са текстом 

- рад са табелама 

- форматирање стране и 

штампање  

- фронтални рад 

- практичан рад 

 

- креирање табеле 

- основне операције са табелама 

- убацивање и брисање колона 

и редова 

- бојење и обликовање делова 

табеле 

- убацивање слика и графикона у 

табелу. 

- копирање табела и делова табела. 

- коришћење опција split i merge 

cells. 

2.Интернет 

-хипертекст и претраживање 

- безбедност рачунара 

- проналажење и скидање 

слика са интернета 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- конектовање на мрежу 

- претраживање мреже уз помоћ 

претраживача. 

- проналази и скида слике 

са интернета.  

- претражује мрежу на 

различите теме и начине.  

- самостално се сналази на 

мрежи. 

- познаје методе осигурања 

рачунара од вируса и осталих 

опасности на интернету.  

3.Графика 

- рачунарска графика 

- фотоапарат 

- рад са програмом Inkscape 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- израђује једноставне цртеже уз 

помоћ наставника. 

- познаје рад на 

фотапарату. 

- израђује сложеније 

цртеже на рачунару. 

- самостално ради у програму  

Inkscape 

- скида и пакује фотографије са 

фотоапарата. 

4.Анимација 

- рачунарска анимација 

- AGIF creator 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- познаје појам анимације. 

- покреће програм AGIF creator и 

ради у њему уз помоћ наставника. 

- израђује анимацију на 

слободну тему у програму  

AGIF creator. 

- самостално израђује анимацију 

на слободну тему која се састоји 

од већег броја слика и која има 

разрађену тему и смисао.  
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5.Интерактивна графика  

-рад са корисничким 

програмина за цртање и рад на 

интернету. 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- претраживање мреже 

- цртање једноставнијих цртежа 

 - израђује сложеније 

цртеже на рачунару.  

- претражује мрежу на 

различите теме и начине  

 

- самостално се сналази на 

мрежи 

- израђује сложене цртеже.  

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви и задаци: 

-поступно и систематично упознавање  граматике и правописа српског језика 

-упознавање , читање и тумачење књижевних текстова. 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни 
Jeзик:  
- Граматика: 

*синтагма 

*реченица 

*језик 

*историја језика 

- Правопис  

Индивидуални, 

фронтални  

-зна да препозна главну реч у синтагми ( леп дан )  

-зна да наброји врсте независних реченица и да наброји врсте везника 

 -зна које је прво словенско писмо,. зна ко су Ћирило и Методије 

-зна да састави и попуни службено писмо (име, презиме, датум рођења...) 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова – 9 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Mein Zuhause 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
-Проширити редован програм наставе за децу која имају 

потешкоће са праћењем редовног програма  због језичке 

баријере.  

-Оспособљавање ученика за самостално читање, разумевање 

прочитаних текстова као и усвајање програмом предвиђених 

граматичких садржаја  

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу 

самосталну комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање слика и речи. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање школских 

обавеза,као и развијање радних навика и вештина.  

-Развијање мишљења,памћења,читалачких,језичких и 

изражајних способности. 

-Разумевање граматичке структуре 

-Јачање самопоуздања ученика. 

Das schmeckt gut 2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Meine Freizeit       2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Das sieht gut aus 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Partys 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Meine Stadt 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Ferien 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

- 
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Начин реализације допунске наставе : 

Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

 

Начин вредновања допунске наставе:  

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе.                                                                                     

           

ИСТОРИЈА 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива. 
 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Увод 1 

Слушају, 

питају, 

разговарају, 

разгледају илустрације 

-објашњава 

-наводи 

-показује 

-усмерава 

-подстиче 

Наративни, 

дијалошки, 

илустративни 

Разумеввање основног појма средњи век, 

набрајање историјских извора, препознавање 

истих уз помоћ наставника 

Европа и 

Средоземље у 

раном средњем 

веку 

1 

Питају,  

слушају,  

разговарају,  

користе историјски атлас 

-објашњава 

-наводи 

-усмерава  

-показује 

-подстиче 

Наративни, 

дијалошки, 

илустративни 

Разумевање основних појмова и одлика тог 

историјског периода, препознавање истих, 

коришћење историјских карата 

Срби и њихови 

окружење у 

раном средњем 

веку 

1 

Слушају,  

питају,  

разговарају,  

користе атлас,  

читају 

-објашњава 

-сугерише 

-поставља питања 

-поставља проблем 

-подстиче 

-упућује на изворе 

Наративни, 

дијалошки, 

текстуални,  

рад у паровима 

Брже и боље уочавање и разумевање 

усвојених знања, коришћење историјских 

карата 

Европа у позном 

средњем веку 
1 

Слушају,  

питају,  

-објашњава 

-поставља питања 
Наративни, 

илустративни, 

Разумевање појмова, усвајање и примена 

стечених знања 
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разговарају,  

илуструју,  

упоређују 

-подстиче 

-усмерава 

дијалошки 

Срби и њихово 

окружење у 

позном средњем 

веку 

3 

Слушају,  

читају,  

питају,  

разговарају,  

користе атлас 

-објашњава 

-наводи 

-показује 

-усмерава 

-подстиче 

Наративни, 

дијалошки, 

текстуални,  

групни 

Усвајање знања, уочавање узрочно-

последичних веза, примена стечених знања, 

коришћење карата 

Српске земље и 

њихово 

окружење у доба 

османлијских 

освајања 

2 

Слушају,  

разговарају,  

читају,  

анализирају,  

упоређују 

-објашњава 

-подстиче 

-наводи 

-сугерише 

-упућује 

-мотивише 

Наративни, 

дијалошки, 

текстуални,  

групни 

Усвајање знања, повезивање и примена 

наученог 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви  и  задаци : 

Организује се за ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено градиво. У тој групи су ученици са 

потешкоћама у развоју,са мањим предзнањем  и ученици који су одсуствовали с редовне наставе одређено време. Допуској настави се могу 

придружити и остали ученици који изразе жељу за тим видом наставе . Наствне теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и 

утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 т

ем
и

 

1. Планета Земља 1 

2. Становништво и насеља на Земљи 1 

3. Географска средина и људске делатности 1 

4. Регионална географија 4 

Укупно часова 7 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма  

Уџбеник за 6.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 6.разред основне школе Клетт 

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на основу примера. (праволинијско и 

криволинијско) 

1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на основу примера (равномерно и неравномерно, не 

мора да зна разлику између тренутне и средње брзине,али треба да зна да је брзина стална 

код рав.кретања. 

1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна величине које описују равномерно кретање, 

користи образац v=s/t и може да израчуна једну величину ако су познате друге две. Није 

обавезно да зна претварање мерних јединица. 

1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна јединица за брзину m/s али да се користи и km/h. 

СИЛА 

- Разговор 

- Демострације 

- Вршњачко учење 

 

1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону силу у једноставним ситуацијама. Ученик 

такође зна да је у одсуству подлоге гравитациона сила узрок падања тела. Ученик зна да 

кад тело клиза по подлози на њега делује сила трења, која се супроставља кретању и да ће 

га зауставити кад на њега не делују друге силе. 

1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају два пола N и S и да тела могу бити позитивно 

или негативно наелектрисана. Ученик прeпознаје када је узајамно деловање између два 

тела привлачно односно одбојно и да је то деловање највеће у случају кад су магнети 

односно наелектрисана тела најближе. 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење (метарска трака, мензура, вага, штоперица, 

амперметар и волтметар) зна да одреди вредност најмањег подеока на мерној скали и очита 

вредност измерене физ.величине, и запише измерену бројну вредност са одговарајућом 

јединицом мере. 

1.4.2. Ученик препознаје основна и најједноставнија мерила и инструменте за мерење 

неких основних физичких величина. Пример: Ученик препознаје да је вага уређај за 

мерење масе, хронометар за мерење времена, термометар за мерење температуре.... 

Препознавање се састоји у томе да ученик бира одговоре из понуђеног скупа мерила и 

уређаја. 

1.4.3. Ученик зна да препозна основне јединице за дужину , масу, запремину, температуру 

и време као и оне мерне јединице које се најчешће користе. 
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1.4.5. Ученик зна основна правила за исправно мерење: зна да вага мора бити у 

хоризонталном положају кад на њој нема терета и тегова и зна под којим углом треба да 

гледа скалу. 

1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, запремину и време (користи лењир, мерну траку, 

вагу, мензуру и штоперицу) приликом извођења лабораторијских вежби 

МАСА И ГУСТИНА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.4.3. Ученик зна да користи основне јединице за масу и густину као и оне које се најчешће 

користе. 

1.4.5. Ученик зна основна правила мерења, зна да вага мора бити у равнотежи када на њој 

нема терета и тегова. 

1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу дигиталне ваге а не мора да зна да користи 

теразије. 

ПРИТИСАК 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.1.3. Ученик разуме принцип спојених судова (ученик зна да се течност пење до истог 

нивоа без обзира на облик суда ,ученик на примерима нивоа воде у реци и речним 

каналима може да предвиди који ће ниво достићи вода када буде у стању равнотеже. 

1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за мерење притиска. (барометар, манометар) 

1.4.3. Ученик уме да користи основне јединице за притисак, препознаје да је оснавна 

јединица паскал али да се у свакодневном животу користи и милибар. 

 

Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 1.7.1, 1.7.2  Ови стандарди су из 

области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се развијају стално. 

1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 

1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

 

 

основни средњи 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

 

 

1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева 

(природне, целе, рационалне); 

1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа, 

помажући се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са 

бројевима истог записа, помажући се сликом када је то 

потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем);рачуна на пр. 1/5 од n, где је n 

дати природан број 

1.1.6. користи целе бројеве  

2.1.1. пореди по величини бројеве 

записане у различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских 

операција различитог 

приоритета, укључујући 

ослобађање од заграда, са 
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и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама; 

бројевима истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне 

изразе у једноставним реалним 

ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним 

задацима; 

ТРОУГАО 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

-припрема за 

тематске недеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе 

троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос углова 

и страница у троуглу и збир 

углова у троуглу и четвороуглу; 

2.3.6. користи подударност и 

везује је са карактеристичним 

својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост страница 

паралелограма); 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева 

(природне, целе, рационалне); 

1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и 

обратно; 

1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа,помажући 

се сликом кад је то потребно; 

1.1.4. уме да изврши једну основну рачунску операцију 

са бројевима истог записа, помажући се сликом када је то 

потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна на пример 1/5 од n, 

где је n дати природан број; 

1.5.4.одреди задати проценат неке величине; 

2.1.1. пореди по величини бројеве 

записане у различитим облицима; 

2.1.2. одреди супротан број, 

реципрочну вредност и 

апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег 

израза са више рачунских 

операција различитог 

приоритета, укључујући 

ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа; 

2.1.4. користи бројеве и бројевне 

изразе у једноставним реалним 

ситуацијама; 

2.2.5. користи једначине у 

једноставним текст. задацима; 

2.5.4. примени процентни рачун у 

једноставним реалним 

ситуацијама (на пример, промена 

цене неког производа за дати 

проценат ); 

ЧЕТВОРОУГАО 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе 

троугла ); 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос углова 

и страница у троуглу и збир 

углова у троуглу и четвороуглу; 

2.3.6.  користи подударност и 

везује је са карактеристичним 

својствима фигура(нпр. 

паралелност и једнакост страница 

паралелограма); 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

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 

2.4.1. пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

јединицама за дужину и масу; 

2.4.3. дату величину искаже 
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-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку ); 

1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе,времена и углова; 

1.4.2. претвори веће јединице дужине,масе и времена у 

мање; 

1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; 

заокружује величине исказане датом мером; 

приближном вредношћу; 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  је да ученици који заостају у раду или не могу да прате редовну наставу, усвоје основне образовно-васпитне 

садржаје о живом свету кроз основне карактеристике наведених садржаја не улажећи у њихово детаљно проучавање. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ су да ученици:  

• Схвате значај изучавања биологије, упознају се са прибором и методама изучавања. 

• Усвоје одређене информације о разноврсности живог света. 

• Упознају грађу биљног и животињског организма и његово функционисање. 

• Науче да разликују типичне биљне и животињске врсте. 

• Заволе природу . 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ БИЛОГИЈЕ ЗА 6. РАЗРЕД 

 

Наставна тема  

Број 

часова 

Образовни стандарди 

1.Настанак и развој живог света на 

земљи 
1 1.1.1 уме да наведе основне карактеристике живог света 

1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

3.1.2. уме да објасни зашто je нешто класификовано као живо или као неживо 

2.Царство протиста 

 

1 1.2.1 зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни 
процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, 

развиће, размножавање 
1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте  

1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања  

1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички 
материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

3. Царство животиња 

 
 

5 

1.2.4 познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

1.2.5 разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

1.2.6 разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 

1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

1.3.2 зна основне појмове о процесима размножавања 

4. Угроженост и заштита 1 1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 
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животиња отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 
биодиверзитета (националних паркова, природних резервата 

1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са 

њима 
2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде 

енергије 

2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, 
ботаничких башта, зоовртова)  
 

4. Увод у еволуцију живог света 1 1.3.8 зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

1.3.9 зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних 
записа 

УКУПНО 9 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Допунска настава се организује једном недељно за ученике који због различитих разлога нису могли да усвоје наставне садржаје на 

часовима редовне наставе. Тој  групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици који су 

школу похађали у иностранству па због непоклапаља наставних садржаја не могу даље да прате наставни програм,  ученици за које се 

показало да део градива нису савладали  или су били одсутни са часова редовне наставе одређено време. Допунској настави се могу 

прикључити и други ученици који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  За допунску наставу предвиђена је 36 часoва годишње. Наставне 

теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави, те то није прописано 

програмом Министарства просвете Републике Србије Рад у допунској настави би требао да буде прилагођен потребама и могућностима 

ученика, па се препоручује индивидуални рад са ученицима. Знатно мање  заступљен је рад у мањим групама ученика с сличним 

интелектуалним способностима, док се фронтални рад најмање користи.У индивидуализованом раду тј. раду који је прилагођен сваком , 

појединачном ученику користе се наставни листићи и примерени задаци, а наставник помаже ђацима да темељно савладају оне садржаје, 

операције и технике који су им представљали потешкоћу на редовној настави.   

Методе допунске наставе условљене су задацима наставе, облицима рада који се примењују и материјалима који се користе. Најћешће се 

користе дијалошка метода  ( разговор између наставника и ученика) и рад на тексту, тј. наставним листићима, а ретко усмено излагање 

наставника, илустрације и демонстрације. 

Контрола рада и резултати ученика на допунској настави услов је да се успешно научи пропуштено градиво и омогући напредовање у 

редовној настави. На часовима допунске наставе вреднује се сваки задатак, наставни час или краћи период. Благовремено процењивање 

резултата ученика омогућује систематичан, посзупан, сигуран и успешан рад што је значајно за васпитно-образовни напредак ученика и 

развој њиховог оптимизма у раду. Ако провера покаже задовоњавајуће резултате, прекида се допунска настава за ученика. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће  

резултате у неком од програмско-тематских подручја. 
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                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика 

                који нису савладали  

               неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим  

                проблемима, итд.) 

 
 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Battle of the teens 1   

2. Travelling  ground 2 

3. Get active 1 

4. The unexplained 1 

5. Let's comunicate 1 

6. H20 2 

7. Stand by me 1 

8. No limits 1 

 
 

У к у п н о  10 
  

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

резентација наставних садржаја 

нтерактивно учење 

репознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

зрада пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

квиз (Асоцијација) 

корелација и позивање на стечено знање из граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио материјала 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       основној комуникацији;  

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута понављају, као и на 

наслове и поднаслове у писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је изрази мимиком 

док не добије помоћ од друга или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 
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-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и реаговање на 

упутства наставника или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно понављање 

драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику или у 

штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

римена аудио и видео записа 

ндивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним текстом 

репричавање прочитаног текста 

вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- поступање по датом задатку 

-  

 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном 

тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени 

општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, 

инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног уместо 

непознате. 

 

ратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава писмене комуникације 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину која се изучава 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење фотографија и текста на задату 

тему 

- припрема питања и одговора уз консултацију са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

-     тражење и давање обавештења;  

 

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ГОДИШЉИ ФОНД ЧАСОВА: 18 

Циљеви и задаци: 

-проширивање знања из фонетике и других области граматике, овладавање посупцима грађења речи 

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

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

напредни 

Jeзик:  

- Граматика: 

*гласови 

*гласовне 

промене*грађење речи 

*глаголски облици 

-Правопис 

Књижевност 

Индивидуални,фронтални, разговор, 

рад у пару, групни, метода  рада на 

тексту 

-познаје све критеријуме поделе гласова 

-познаје гласовне промене у речима, као и изузетке 

(на примерима) 

-тумачење дела по избору ученика 

-читање архаичног текста (имперфекат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова  36 
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Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 Ich,du,wir…(sich 

kennenlernen) 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

-Откривање и подстицање 

знања,способности и развијање 

надарености ученика на подручју 

немачког језика. 

 

-Ученици развијају своја 

интересовања и потребе за 

истраживањем језика,појачаним 

учењем правописа,граматичких 

структура и речника. 

 

-Развијање вештине усменог и 

писменог 

изражавања,говорења,разумевање 

говора,читања и разумевања 

прочитаног,као и  слушања и 

разумевања слушаног. 

-Развијање моралних квалитета и 

других особина: 

пажљивост,тачност.прецизност,ур

едност, 

стрпљивост и концентрацију. 

 

-Продубљивање знања из редовне 

наставе. 

 

 

Bei uns zu Hause 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Alltägliches- Feste und 

Bräuche 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Freizeitaktivitäten 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Krank,gesund,ungesund 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Mein Stadtviertel, 

meine vier Wände 

 

    3 

 

Доступни 

уџбеници,раднилистићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Gestern,vorgestern 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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Persönlichkeit,Pläne, 

Beziehungen 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

 

-Детаљније бављење обавезним 

темама из немачког језика као и 

подстицање самосталног 

проналажења(нпр.уречницима,ен

циклопедијама, тв 

програмима,интернетом и међу 

изворним говорницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема ученика осмих разреда 

за завршни тест из немачког 

језика на језичком нивоу А1- А2 

заједничког европског овира 

Berufe,Reisen,Märchen 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Medien,Umwelt, 

Gesellschaft 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

ZfA- Prüfung 6 

Радни 

листићи,речник,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Начин реализације додатне наставе : 

 Истраживање,разговор,тимски рад,сарадничко учење у циљу проширивања и продубљивања наставног градива. 

 

Основна намена додатне наставе:  
Рад са ученицима који показују интерес за продубљивање знања као и препознавање надарених ученика на пољу немачког 

језика.Подстицање ученика на индивидуалну употребу немачког језика у језичком стваралаштву (кратке приче,часописи и сл.) 

 

Начин вредновања додатне наставе:  

Индивидуално вредновање брзине,тачности,самосталности и успешност усвајања планираних садржаја као и описно праћење. 

 

Начин коришћења резултата вредновања додатне наставе:  
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Подстицање развоја надарених ученика,индивидуални развој способности ученика.Резултати вредновања исказују се у завршној описној 

оцени. 

Учествовање на школском такмичењу и даљем напредовању. 

 

ИСТОРИЈА 

Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, односно са по 1 

часом недељно, кроз следеће активности. 
 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-

образовном раду 

Начини и поступци 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и 

усвајање Годишњег 

плана рада 

1 

Слушање,  

сугестије и усвајање,  

записивање плана 

-објашњава 

-поставља 

проблем 

-усмерава  

-наводи 

Дијалошки, наративни 
Упознавање са садржајем 

додатне наставе 

Обнављање и 

проширивање знања 

из петог разреда 

 

 

1 

Разговарају,  

слушају,  

прикупљају исечке из штампе, праве 

паное,  

уређују кабинет 

-објашњава 

-анализира 

-усмерава 

-мотивише 

-подстиче  

Дијалошки, наративни, 

илустративни, 

текстуални групни 

Обнављање постојећих и 

проширивање знања, 

развијање вештина, 

креативнисти и међусобне 

сарадње 

Увод 1 

Учествују у разговору, прикупљају 

податке о историјским изворима за 

средњи век,  

анализирају и критички се односе 

према њима 

-објашњава 

-води дискусију 

-упућује на 

историјске изворе 

-мотивише 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, 

текстуални групни 

Развијање вештина, 

креативности, међусобне 

сарадње,изграђивање 

критичког односа при 

анализи одређених 

историјских извора,усвајање 

нових знања  

 

Европа и Средоземње 

у раном средњем веку 

 

 

1 

Учествују у разговору,  

активно слушају,  

читају и анализирају текстове из 

историјске читанке,  

користе атлас 

-објашњава 

-усмерава 

-поставља 

проблем 

-анализира 

-мотивише 

 

Дијалошки, текстуални, 

рад у паровима 

Развијање сарадничког 

односа, проширивање 

постојећих и усвајање нових 

знања, сналажење на карти 

 

Срби и њихово 

окружење у раном 

средњем веку 

 

 

2 

Учествују у разговору,  

активно слушају,  

читају и анализирају текстове из 

историјске читанке,  

користе атлас, врше истраживање о 

-објашњава 

-наводи 

-усмерава 

-анализира 

-упућује на 

 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, 

текстуални групни 

Усвајањењ нових знања, 

утврђивање постојећих, 

употреба 

атласа,оспособљавање за 

самосталан рад 
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познатим личностима изворе 

 

Европа у позном 

средњем веку 

 

1 

 

Активно слушају,  

питају,  

илуструју,  

истражују,  

читају текстове 

-објашњава 

-мотивише 

-усмерава 

дискусију 

-усмерава 

истраживање 

-подстиче 

 

Дијалошки, текстуални, 

илустративни,  

Анализа текстова, 

уочавањеповезаности 

градива, оспособљавање за 

самосталан рад 

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

 

2 

Учествују у разговору, активно 

слушају, читају и анализирају текстове 

из историјске читанке, користе атлас, 

врше истраживање о познатим 

личностима 

-објашњава 

-подстиче 

-мотивише 

-усмерава 

дисксију 

-наводи 

Дијалошки, наративни, 

илустративни, 

текстуални групни 

Анализа текстова, уочавање 

повезаности градива, 

оспособљавање за 

самосталан рад 

 

Српске земље и 

њихово окружење у 

доба османлијских 

освајања 

 

 

1 

 

Разговарају,  

истражују,  

упоређују,  

самостално раде  у радној свеци 

-објашњава 

-подстиче 

-мотивише 

-усмерава 

истраживање 

-анализира 

 

Дијалошки, 

индивидуални,  

Уочавање узрочно 

последичних веза, развијање 

способности за самосталан 

рад 

Припрема за 

такмичења 
8 

Учествују у разговору, самостално раде 

и анализирљају текстове из читанке, 

раде тестове и анализирају резултате 

-анализира 

-проверава 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

Дијалошки, наративни, 

текстуални, 

индивидуални,  

Повезивање и примена 

наученог, анализа тестова, 

уочавање повезаности 

градива 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви  и  задаци : Организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности 

које се могу више развијати додатним радом. Циљ додатне наставе да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја 

који на часовима редовне наставе због своје сложености нису препоручљиви за све ученике . Задатак додатне наставе је да оно што је у 

науци објективно сложеније од других делова градива током ових часова детаљно се обрађује. 
              

Број теме Назив теме Број часова 

1. Планета Земља 2 

2. Становништво и насеља на Земљи 2 

3. Географска средина и људске делатности 1 

4. Регионална географија 2 
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Укупно часова 7 

 
Уџбеник за реализацију програма  

Уџбеник за 6.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 6.разред основне школе Клетт. 

 
ФИЗИКА 

Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Програмски садржаји ове наставе обухватају: 

– изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније 

(користи се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења на сложенијим апаратима 

итд.); 

– нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су 

ученици показали посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не 

постоје технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се 

остваре. Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно је да наставник 

позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

средњи напредни 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда 

сложенијих 

задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

2.2.2. Зна да механичко кретање 

представља промену положаја неког тела у 

односу на референтно тело. Разликује 

путању тела од пређеног пута. Зна да је 

брзина пређени пут у јединици времена. 

2.6.1. Ученик разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици. Пример: директну и 

обрнуту пропорционалност. 

2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 

величину, да је брзина одређена осим 

бројне вредности правцем и смером. 

2.6.3. Ученик уме да користи и 

3.4.1. Ученик уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у одговарајуће 

јединице SI - система. Пример: претвара 

km/h у m/s и обрнуто. 
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интерпретира табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина.(зависност 

пређеног пута и брзине од времена) 

СИЛА 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда 

сложенијих 

задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

2.1.1. Ученик уме да препознаје еластичну 

силу у системима у којима постоји 

еластична опруга, препознаје правац и смер 

еластичне силе. Ученик кроз задатке 

проверава постојање еластичне силе која се 

уравнотежава са силом дефрмације. 

2.1.2. Ученик зна да је гравитациона сила 

увек привлачна и да зависи од масе тела, 

зна да је сила теже гравитациона сила; зна 

да одреди правац и смер еластичне силе код 

истегнуте односно сабијене опруге 

2.6.1. Ученик разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици. Пример: директну и 

обрнуту пропорционалност. 

2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 

величину, да је сила одређена осим бројне 

вредности  правцем и смером. 

2.6.3. Ученик уме да користи и 

интерпретира табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина.(зависност 

дужине истезања опруге од силе) 

 

 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда 

сложенијих 

задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

 3.4.1. Ученик уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у одговарајуће 

јединице Si система.(изведене јединице које 

садрже величине које нису изражене у 

декадном бројном систему). 

3.4.3. Ученик зна шта је грешка мерења, 

ученик зна да се тачност мерања повећава са 

смањењем вредности најмањег подеока на 

инструменту, зна да уколико понављена 

мерења дају различите резултате средња 

вредност тих резултата представља коначни 

резултат мерења. 

 

МАСА И ГУСТИНА 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда 

сложенијих 

задатака  

2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију као 

узрок пјава при  промени брзине тела. 

Пример: Када аутобус кочи... . 

2.1.5. Ученик разуме и примењује појам 

густине, зна да је густина воде 1000 kg/m
3
. 
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- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

2.6.1. Ученик разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици. Пример: директна и 

обрнута пропорционалност. 

ПРИТИСАК 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда 

сложенијих 

задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

2.1.6. Ученик да зна да хидростатички 

притисак зависи од висине стуба 

течности,зна да процени у понуђеној 

ситацији на којој дубини ће бити већи или 

мањи притисак. 

2.4.1. Ученик уме да користи важније 

изведене јединице Si система за притисак. 

2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и 

претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу. 

(Пример: kPa, MPa у Pa). 

2.6.1. Ученик разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици. (Пример: директну и 

обрнуту пропорционалност, како притисак 

зависи од силе и додирне површине, 

способан да реши задатак и израчуна 

непознату величину.) 

3.1.3. Ученик зна шта је притисак чврстих 

тела и од чега зависи, зна да притисак  

чврстих тела зависи од нормалне компоненте 

тежине тела и од додирне површине тела и 

подлоге, закључује како се мења притисак 

кад се промени маса и величина додирне 

површине, на примеру три квадра 

идентичних маса одреди ко врши већи 

притисак. 

3.1.4. Ученик разуме и примењује концепт 

притиска у течностима, зна да је 

хидростатички притисак у течностима 

сразмеран производу густине и дубине на 

којој се притисак тражи, разуме како се 

притисак преноси кроз течности. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

 

 

напредни 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Бројевни изрази у скупу Z са и без заграде 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке; 

ТРОУГАО 

Конструкција троугла-сложени задаци 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

-припрема за 

тематске недеље 

3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и 

трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише;  

3.3.6.уме да примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 
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РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Ред вршења рачунских операција са рационалним 

бројевима 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и 

сложеније текстуалне задатке; 

3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама; 

ЧЕТВОРОУГАО 

Конструкција четвороугла 

Разлагање и састављање фигура 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и 

трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише;  

3.3.6.уме да примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 

Површина равних фигура 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

- припрема за 

тематске надеље 

3.3.2. користи основна својства троугла , четвороугла, паралелограма и 

трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у формулацији задатка;  

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима; 

Задаци логично-комбинаторне природе 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

- 

Нестандардни задаци 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

- 

 

Задаци који се своде на Дирихлеов принцип 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

- 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

За  ученике који напредују у савладавању наставног градива организује се додатна настава са по једним часом недељно. Такве ученике 

треба уочити, укључити у додатну наставу и пратити њихов рад до осмог разреда. Треба их подстицати на самосталан рад и трагање за 

новим изворима сазнања, развијати им машту и оспособљавати их да сами бирају средства за рад. Будући да је циљ дод.наставе да 
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мотивише ученика , потребно је водити рачуна о методама и облицима рада, међу којима су посебно занимљиве и подстицајне методе 

активног учења. На дод.настави ученици проширују знање стечено на часовима редовне наставе. Садржаје додатне наставе биологије треба 

пажљиво одабрати и предложити ученицима,а потом утврдити и колико су они за њих заинтересовани и какве су им могућносзи.   
Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за биологију и поседују способности које се 

могу више развити додатним радом. За додатну наставу предвиђено је 36 часова годишње. 

 

Програм Биологија – ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Циљ 

- оспособљавање  ученика за самостално учење 

- проширивање и продубљивање знања из редовне наставе 

- развијање такмичарског духа 

- суделовање  на различитим нивоима такмичењима 

- развијање интересовања за развој биологије као науке 

 

Задаци  

- детаљно обрадити градиво предвиђено за такмичење 

 с посебно мотивираним и надареним ученицима  

- припремање ученике за суделовање на разним такмичењима 

- израда модела, паноа и презентација на тему флоре и фауне, анатомије и физиологије човека и људског здравља 

(превенција, болести, лечење , важнијих еколошких датума 

- развијање свести код ученика о повезаности школског знања са   животним ситуацијама 

- стручна предавања гостујућих предавача – сарадња са Домом здравља Сомбор 

- ставрање ситуација у којима ће примењивати основне екол.принципе за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу 

- развијање аналитичког и критичког мишљења 

Методе 

реализације 

- вербално-текстуалне (монолошко-дијалошке, рад на тексту) 

- демонстративно-илустративне (демонстрација сликом , микроскопом и компјутером) 

Облици рада -индивидуални; фронтални; групни; рад у паровима;  заједнички рад ученика и наставника на додатним садржајима 

који се  користе у такмичарским задацима 

 

Средства  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију 

стручну литературу и да примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим семинарима из 

Каталога програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

За додатну наставу и удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

и прошлих година  

 

Наставна 

тема  

Наставна 

јединица 

Број 

часова 

Образовни стандарди 

1. 1.Царство 1 2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 

2.1.3. познаје критеријуме пo којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 
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Царство 

протиста 

протиста 

 

2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике 

између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 
2.2.4. разуме да je за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то 

назива метаболизам 

2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који 
се назива дисање 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

3.1.3. разуме критеријуме no којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
3.1.4. познаје критеријуме no којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 

2.  

Царство 

животиња 

 

 

 

 

 

 

2. Царство 

животиња – 

пљоснати, 

ваљкасти  и 

чланковити 

црви 

3. Мекушци, 

зглавкари, 

бодљокошци 

4. Кичмењаци 

– 

поикилотерми  

( рибе, 

водоземци, 

гмизавци ) 

5. Кичмењаци 

– хомеотреми 

( птице, 

сисари ) 
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2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике 

између биљне и животињске ћелије. 

2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и 
образују ткива, ткива са истом функцијом органе, a op-ra™ са истом функцијом системе органа 

2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

3.1.3. разуме критеријуме no којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 

3.1.4. познаје критеријуме no којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 
3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције tokom еволуције 

3.2.4. разуме да je у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме 
значај такве интеграције понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке tokom жи3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже 
(улога нервног система)вотног циклуса 

3.Угрожено

ст и заштита 

животиња 

 1 2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 

2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоовртова) 

4. Увод 

у еволуцију 

живог света 

7. Правила 

наслеђивања  
1 2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на 
услове животне средине 

3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

УКУПНО ЧАСОВА 9  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике 

стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење 

које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  

делатности које пружа знање енглеског језика. 
 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Battle of the teens 2   

2. Travelling  ground 2 

3. Get active 2 

4. The unexplained 2 

5. Let's comunicate 2 

6. H20 2 

7. Stand by me 2 

8. No limits 2 

 
 

У к у п н о  16 
  

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног материјала, радне свеске 

и мини тестова  

квиз 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  

начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  језика који 

учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута понављају, као и 

на наслове и поднаслове у писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је изрази 
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корелација и позивање на стечено знање из граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

мимиком док не добије помоћ од друга или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

- вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

-  

 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени 

општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, 

инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног уместо 

непознате. 

 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног 

кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара који 

поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину која се 

изучава 

-   Опис викенда или догодовштина са распуста 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење фотографија и текста на задату 

тему 

- рад у Power Point-у, 

- припрема питања и одговора уз консултацију са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 
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Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Годишњи план рада, распоред, предметни 

наставници, изборни предмети. 

Избор председништва одељенске заједнице. 

Правила понашања у школи. 

Родитељ и ја. 

- разговор  

- дискусија 

септембар учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

- стручни  

 сарадник 

 

Мој избор музике у слободно време. 

Лица из моје околине која су ми узор. 

Понашање у позоришту, биоскопу, на 

екскурзији. 

Страх и трема. 

- разговор  

- дискусија 

октобар учионица 

околина 

школе 

-одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Ословљавање и поздрављање. 

Понашање на улици. 

Време, начин обраћања, дужина разговора-

телефонирање. 

Кућни ред и дружење. 

- разговор  

- дискусија 

новембар учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Однос према другима.  

Неговање спортског духа. 

Самосталност. 

Анализа успеха и дисциплине. Предстојећи 

распуст-новогодишњи и божићни празници. 

- разговор  

- дискусија 

децембар учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Пријатељство и поверење. Стидљивост и како 

је победити. 

 

-разговор јануар учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Трема и како је савладати. 

Решавање међусобних размирица (начини). 

Проблеми који ме муче. 

-разговор, 

-дискусија 

фебруар учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 
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Дечја права и обавезе.  

Страх од неуспеха је највише присутан. 

Како постићи бољи успех? 

Промене у пубертету. 

Исхрана у пубертету. 

-разговор, 

-дискусија 

март учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Изостајање са наставе. 

Кашњење на часове-недоношење прибора за 

рад. 

Хигијена радног простора. 

Омиљени часопис. 

-разговор, 

-дискусија 

април учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Кућни љубимци. 

Модни трендови, да или не? 

Будућност и ја. 

Видео игрице и рачунари. 

-разговор, 

-дискусија 

мај учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

Анализа успеха и дисциплине. -разговор, 

-дискусија 

јун учионица -одељенски  

 старешина 

-ученици 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ  

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ 6. РАЗРЕДА 

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: 

- упознавање ученика са природним лепотама земље у којој живе 

- указивање на особености брдско-планинских крајева (Фрушка гора) 

- обогаћивање знања из историје (археолошко налазиште Сирмијум и Mузеј Срема у Сремској Митровици) 

- проширивање знања из географије (рељеф, клима, Срем, Сремска Каменица, Сремска Митровица ) 

- обогаћивање знања из српског језика и књижевности  ( књижевни рад  Јована Јовановића Змаја ) 

Васпитни циљеви: 

- указивање на различитости земље у којој живе 
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- развијање љубави према географији, историји, архитектури, српском језику и књижевности 

- 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- Сремска Каменица- Сремска Митровица – Нови Сад - Стапар 

Садржај екскурзије: Полазак из Стапара. Пут до Сремске Каменице. Посета родној кући чувеног дечијег писца Јована Јовановића Змаја. Одлазак за 

Сремску Митровицу. Обилазак археолошког налазишта Сирмијум и Музеја Срема. Шетња центром Сремске Митровице. Одлазак за Нови Сад. Шетња 

Змај Јовином улицом. Повратак у Стапар до 21 сат. 

Планирани обухват ученика: ученици шестих разреда 

Одељења: 6-1, 6-2 

Трајање екскурзије: један дан 

Техничка организација: Туристичка агенција, школа 

Носиоци садржаја и активности: разредне старешине Светлана Орловић и Тамара Бањац 

Време извођења: април  2015.год. 

Планирани број ученика: 26 

Начин финансирања: самостално, родитељи ученика 
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               ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД ЧАСОВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Редни А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Име и презиме наставника СЕДМИ РАЗРЕД 
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број Нед. Год. 

1. Српски језик Тамара Бањац 4 144 

2. Страни језик – немачки језик Светлана Орловић 2 72 

3. Ликовна култура Невена Бајић 1 36 

4. Музичка култура Свитлана Узелац 1 36 

5. Историја Растко Стоканов 2 72 

6. Географија Мирјана Јовановић 2 72 

7. Физика                                                                Срђан Плавшић 2 72 

8. Математика Ружа Живковић 4 144 

9. Биологија Јелка Филиповић 2 72 

10. Хемија Александра Шућур 2 72 

11. Техничко и информатичко образовање Слађана Мрђанов-Димић 2 72 

12. Физичко васпитање Мирослав Трипуновић 2 72 

Укупно : А  26       900 

Редни 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
  

13. Верска настава / Грађанско васпитање
4
 

 

 

Радо Тодоровић   

14. Страни језик – енглески језик Маја Јеличић   

15 Физичко васпитање- изборни спорт Бојан Марковић 1 36 

Редни 

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

16. Информатика и рачунарство Зоран Стојановић 1 36 

17. Домаћинство  / / 

                          Укупно : Б  1 36 

                          Укупно : А+Б  26-27* 936-972* 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
  

1. Редовна настава  26-27* 900-936* 

2. Допунска настава  1 36 

3. Додатни рад  1 36 

Редни 

број 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ   

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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1. Час одељенског старешине Ружа Живковић и Зоран Стојановић 1 36 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 

 1-2 36-72 

3. Екскурзије  1-3 дана годишње 
 

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. 

 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 144 
 

Сврха програма образовања 

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

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:  

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

– описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 

– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

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

комуникационим ситуацијама 

– Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и 

писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 

истраживачког); 

– Оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних 

жанрова; 

– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

Бираћемо најлепшу свеску писану ћириличним писмом. 

Развијање потребе за књигом, навикавање на самостално коришћење библиотеке.  

 

 

 

Р. број 

наставне 

теме  

 

НАСТАВНА     ТЕМА 

 

Број часова 

по теми 

 

Часови 

 

ОБРАДЕ 

 

Часови 

Проверав. оствaрености 

стандарда 

 

Часови 

 

УТВРЂИ-ВАЊА 

 

1. 

Утва златокрила 17 6 1 10 
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2. 

Сви осташе, госпо, у Косову... 17 9 1 7 

 

3. 

У добру је лако добар бити... 17 10 2 5 

 

4. 

 

Да ли ће слобода умети да пева 

као што су сужњи певали о 

њој? 

17 5 2 10 

 

5. 

Слово о спасоносној речи 10 6 1 3 

 

6. 

То код нас не може да буде 16 8 1 7 

 

7. 

 

Ко хоће да доживи чудо 17 11 1 5 

 

8. 

Потера за пејзажима 12 8 1 3 

9. 

 

Немири 17 7 2 8 

9. 

 

Немири 4 2 1 2 

   

                                            УКУПНО                       144                   70                                     11                                    63 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

Језик: 
-Граматика ( врсте речи, 

променљиве и 

Групни, 

индивидуални, 

фронтални, 

-исходи остају исти као и у 

претходним разредима, једино 

се сада они очекују на тежим и 

-исходи остају исти као и у 

претходним разредима, једино се сада 

они очекују на тежим и на 

-исходи остају исти као и у претходним 

разредима, једино се сада они очекују 

на тежим и на сложенијим примерима 
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непроменљиве, 

придевски вид, глаголски 

вид и род, глаголска 

времена, гласовне 

промене (само 

проширивање знања)), 

безличне реченице, 

синтагма, напоредни 

односи међу реченицама 

(саставни, раставни, 

супротни, закључни, 

искључни),актив и пасив, 

независне предикатске 

реченице, конгруенција, 

разликовање кратких 

акцената, језик Словена 

-Правопис 

(интерпункција у 

сложеној реченици, црта, 

цртица, заграда, запета, 

коришћење правописа 

 

 

рад у пару,  на сложенијим примерима 

(врсте речи, нпр: деца – збирна 

именица, плусквамперфекат – 

био сам дошао, грожђе – две 

гласовне промене) 

-зна да постоје речница које 

немају лице 

-зна да наброји независне 

реченице и њихове везнике 

-препознаје да је субјекат 

активан/пасиван (Читају 

књигу/Књига је прочитана) 

-зна да каже да предикатска 

реченица има предикат 

-зна да је конгруенција слагање 

именице и придева (Мира је 

лепа) 

-зна да наброји кратке акценте 

-знају творца првог словенског 

писма, разликују ћирилицу и 

глагољицу 

 -препознаје инверзију у 

сложеној реченици  

сложенијим примерима (врсте речи, 

нпр: љубав – апстрактна именица, 

глаголски прилог садашњи – пишући, 

раширити – три гласовне промене) 

-уме да препозна безлични реченицу 

(Грмело је)  

-одређује напоредни однос између 

две независне реченице 

-одређује да ли је реченица у активу 

или пасиву 

-одређује број комуникативних и 

предикатских реченица 

-разликује граматички и природни 

род у конгруенцији (пијаница) 

-препознаје кратке акцента у 

двосложним речима  

-користи заграду у писању краћег 

прозног текста 

(врсте речи, нпр: врата – pluralia tantum, 

глагол доручковати – двовидски, 

грађаху – имперфекат, строжи – 

компаратив придева, подаци-четири 

гласовне промене) 

-уме да прави безличну реченицу 

помоћу речце СЕ  

-одређује напоредни однос између више 

независних реченица 

-реченицу из актива пребацује у пасив 

-одређује број предикатских реченица у 

којима се налази сложен глаголски 

предикат 

-одређује како се слажу именица, 

придев и глагол 

-зна да одреди кратки акценат код 

вишесложних речи 

-доследно користи све знаке 

интерпункције у сложеној реченици 

   

 

Књижевност: 

-одломци из књижевних 

дела, приповетке и песме 

из читанке за седми 

разред, Клет, 2014. 

Београд 

Лектира (песме хајдучког 

и ускочког циклуса које 

се налазе у читанци, и 

две песме по избору 

ученика); романи ( Поп 

Ћира и поп Спира, Мали 

принц) 

ВФН, 

групни,индивидуал

ни,фронтални,рад у 

пару, метода рада 

на тексту, разговор 

-повезује наслове прочитаних 

књижевних дела са именима 

аутора тих дела 

-зна о чему се говори у 

прочитаном делу 

-препознаје врсте стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и десетерац) 

-препознаје алегорију, асонанцу и 

алитерацију 

 

 -зна и проналази стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту 

(алегорија, асонанца и алитерација) 

-уме да анализира лирску песму(уочава 

мотиве, песнички језик и стил) 

Језичка култура: 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

Говорне, писане 

вежбе, задаци у 

вежбанкама и 

домаћи задаци и 

пројекти 

-влада основним жанровима 

писане комуникације; саставља 

писмо, попуњава различите 

обрасце и формуларе, i-mail 

порука 

 

 

 -познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; 

основне лексичке односе: 

синонимију, антонимију, 

хомонимију, и користи их у усменом 

и писменом изражавању 

-пише текст уз употребу стилских 

-служи се речницима и школским 

правописом за израду истраживачког 

рада, пројекта 
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 фигура (пример: алегорија) 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 72 
 

Циљеви :  
- овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 

језика 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности, хуманистичких, моралних и естетских ставова 

 

Општи стандарди : ученици треба да усвоје основна знања из страног језика, која ће им омогућити једноставније споразумевање. 

 

Посебни стандарди :  

разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено изражавање, 

интеракција, знања о језику. 

 

Тематика : 

 1. Распуст 

2. Моји планови 

3. Пријатељство 

4. Медији 

5. Међуљудски односи у заједници 

6. Одећа 

7. Школа и остало ( познате личности, време и временске прилике) 

 

Одобрени прописани уџбеник и  аутор:  

,,Prima A2/ Band 3“, Nemački jezik za 7. razred osnovne škole; autori: Friederike Jin, Lutz Rohrmann; izdavač: Cornelsen- Data Status, Beograd 

(2011) 

 

 

 
Начин остваривања програма: 

Комуникативне функције: Представљање себе и других, поздрављање, именовање особа, предмета и сл. Разумевање и давање 

једноставних упутстава, постављање и одговарање на питања, молбе и изрази захвалности, описивање лица и предмета, исказивање 

просторних односа и величина, изражавање става, осећања, мишљења, давање и тражење обавештења, представљање познатих 
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личности,разговор о времену и временским приликама итд. 

 

Граматички садржаји програма : Именице, придеви, предлози, заменице, негација, основни и редни бројеви, одређени , неодређени и 

нулти члан,везници - Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на њима не 

инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања 

на експлицитном познавању граматичких правила. 

Наставне методе/ активности : интерактивна, групна, дијалошка, вербално-текстуална, 

самостално закључивање, илустративно- демонстративна, говорне вежбе, замене улога, израда паноа- постера. 

 

Наставна средства : уџбеници, радни листови , аудио и видео плејери, часописи, интернет, интерактивна табла 

 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, диктат, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, залагање на часу. 

 
 

 
Редни 

број 

 

 

Наставна тема 

 
Број 

часова 

по теми 

 

 

Планирано часова за: 

 

 

обрадa 

 

 

утврђивање 

 

 

понављањe 

 

 

 

вежбавање 

 

 

 

 

систематизација 

 

 

 

провера 

 

     I Wie war’s in den 

Ferien? 
9 4 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

II 
Meine Pläne 10 5 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 

III 

 

Freundschaft  14 4 

 

- 

 

1 

 

6 

 

2 

 

1 

 

IV Bilder und Töne 8 3 
 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

1 

 

 

    V 

 

Zusammen leben 11 4 

 

2 

 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

 
Das gefällt mir 11 3 

 

- 

 

- 

 

6 

 

1 

 

1 
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VI 

 

 

    VII Mehr über mich 9 4 

 

- 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

27 

 

2 

 

 

     5 

 

  26 

 

 

       6 

 

 

    6 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова: 36   

Недељни фонд часова: 1 

Циљеви: 

 стварање и развијање учениковог стваралачког мишљења 

 естетски доживљај ликовних дела 

 развој способности за индивидуално изражавање 

 развој љубави према ликовном наслеђу 

 развијање ликовно естетске осетљивости за ликовне елементе 

 

Литература, уџбеници:Уџбеник ликовне културе за седми разред-Завод за уџбенике  

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Арабеска 4 

2. Пропорције 4 

3. Композиција и простор 20 

4. Обједињавање покрета игре и звука 6 

5. 

 

Фотографија 2 
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                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

Образовни стандарди НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
(листа садржаја по темама) 

Бр. часова 

-oквирнo 
АКТИВНОСТИ 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Арабеска Арабеска 

 

Арабеска мрежасти сплет 

2+2 Aктивно слушање и 

учешће у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Пропорције Пропорције фигуре 

 

Пропорција лица 

 

Пропорција вежбе 

2+2 Aктивно слушање и 

учешће у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Композиција 

и простор 

Компоновање величина у простору 

 

Равнотежа облика и масе у простору 

 

Равнотежа боје у простору 

 

Понављање и степеновање облика у 

простору 

 

Компоновање више ритмичких целина 

различитог значења у простору 

 

Контраст светлина, површина и облика у 

одређеном простору 

 

10+10 Aктивно слушање и 

учешће у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких дела 
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Сродност ликовних вредности у 

одређеном простору 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Обједињавањ

е покрета 

игре и звука 

Обједивање покрета игре и звука 3+3 Aктивно слушање и 

учешће у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких 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.    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. 

Фотографија Фотографија 1+1 Aктивно слушање и 

учешће у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова и уметничких дела 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 

- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељенских ансамбала. 

Оперативни задаци 
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 Оперативни задаци су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 

- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвене функције 

музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, хомофонија, фактура. 

 

 

 
Редни 

бр. 

 

Наставна тема-облас 

Бр.ча

сова 

по 

теми 

  

Типологија наставних часова 

(седми разред) 

 

СВЕГА 

  

Бр.часова на којима 

преовлађује облик рада 
 

СВЕГА 

 
ОБРАДА 

 
ПОНАВЉА
ЊЕ 

 

ВЕЖБАЊЕ 

 

ПРОВЕРА 
 

ФРОНТАЛ

НИ 

 

ГРУПНИ 

 

ИНДИВИДУ
АЛНИ 

 

1. 
 

ЗНАЊЕ И 

РАЗУМЕВАЊЕ (основе 

музичке писмености) 

 

9 

 

7 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

9 

 

6 

 

1 

 

2 

 

9 

 

2. 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

12 

 

10 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

12 

 

9 

 

2 

 

1 

 

12 

 

 

3. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ 

 

14 

 

10 

 

1 

 

1 

 

2 

 

14 

 

10 

 

2 

 

2 

 

14 

 

 

4. 
 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 
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 УКУПНО 36 

 

28 

 

3 

 

1 

 

4 

 

36 

 

26 

  

5 

 

5 

 

36 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Упознавање музике 

различитих епоха 

- Порекло и улога музике у 

првобитном друштву 

- Музика првих 

цивилизација 

- Античка Грчка 

- Музика и хришћанство 

- Инструменти у световној 

музици 

- Облици црквеног певања 

код православних народа 

- Световна и духовна музика 

ренесансе 

- Развој инструмената у 

бароку 

- Баронки музички облици 

- Жанрови класичне музике 

- Бечки класичари 

- Музика на тлу Србије 

- Основе музичке 

писмености 

- аудитивна 

- дијалошка 

- демонстративна 

-монолошка 

.практичан рад 

-мултимедијални 

приказ 

-истраживачки рад 

-рад у групи 

-Ученик уме да опише 

основне 

карактеристике 

музичких инструмената 

и састава, историјско-

стилских периода, 

музичких жанрова, 

народног стваралаштва 

-Ученик познаје грађу , 

звук инструмената 

-Ученик познаје 

карактеристике 

одређених музичких 

жанрова 

-Уме да препозна и 

опише основне 

карактеристике српске 

народне и уметничке 

музике 

 

-Ученик разуме повезаност 

музичких елемената и 

карактеристика музичких 

интрумената са музичком 

изражајношћу. 

- Уме да анализира повезаност 

облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног 

живота. 

-Ученик познаје најзначајнија дела 

и представнике одређених епоха 

-Разуме структуру одређеног 

облика музичко-сценског и 

концертног дела 

-Разуме појам апсолутне и 

програмске музике 

-Ученик разуме историјске и 

друштвене околности настанка 

жанра и облика музичког фолклора 

- Критички и аргументовано 

образлаже свој суд 

-Ученик зна историјат, литературу и 

извођача за музичке инструменте 

-Повезује структуралну и 

драматуршку музичкиг дела са 

историјским контекстом 

-Разуме друштвене и историјске 

околности настанка и примене 

фолклора у класичној музици 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

- Слушање музичких 

примера ренесансе 

- Слушање музичких 

примера Вивалдија,Баха и 

Хендла 

- Слушање музичких 

примера Хајдна,Моцарта и 

Бетовена 

- аудитивна 

- демонстративна 

-мултимедијални 

приказ 

 

-Ученик уме да на 

основу музичких 

примера, 

-Ученик уме да именује 

музичке и изражајне 

елементе, 

-Ученик уме да именује 

извођачки састав, 

музичке жанрове, 

српски музички 

-Ученик уме да анализира 

повезаност музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. Брз темпо са 

животним карактером) 

-Ученик уме да опише и анализира 

карактеристике звичног примера 

кроз садејство опажених музичких 

елемената (нпр. Узбуркана  

-Ученик уме да анализира слушни 

пример и открије везу опажених 

карактеристика са структуралном и 

драматуршком димензијом звучног 

примера,  

-Ученик уме да анализира жанровски 

и историјско-стилским контекст 

звучног примера са контекстом 

звучног примера и контекстом 

настанка и примене различитих 
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- Усмеравање пажње 

ученика на аналитичко 

слушање музике 

- Разликовање звучних боја 

инструмената 

 

фолклор 

-Разликује народно од 

уметничког 

стваралаштва 

мелодија као резултат 

специфичног ритма, темпа, 

агогике, динамике, интервалске 

структуре). 

-Може да препозна структуру и 

драматургију одређеног жанра у 

случном примеру 

облика музичког фолклора. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ СВИРАЊЕМ  

- Извођење једноставне 

песме у пентатонској 

лествици 

- Извођење ренесансног 

музичког примера 

- Извођење лакшег 

двогласног музичког 

примера барока 

- Извођење теме једног од 

музичких примера класике 

- Певање народне песме по 

слуху у мешовитом такту 

(5/8, 7/8) 

 

 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

-демонстративна 

-монолошка 

-рад у групи 

-свирање 

-певање 

појединачно 

-певање у групи 

 

 

-Ученик уме да 

препозна основне 

елементе музичке 

писмености 

-Ученик уме да пева 

или свира једноставне 

дечије, народне или 

популарне композиције 

предвиђене Наставним 

планом и програмом. 

 

 

 

 

-Ученик познаје елементе музичке 

писмености у складу са Наставним 

програмом, 

-Ученик познаје  основне 

карактеристике инструменталних 

група и певачких гласова и 

разликује вокалне, инструменталне 

и вокално-иструменталне саставе. 

 

 

 

-Ученик зна функцију елемената 

музичке писмености и извођачких 

састава у оквиру музичког дела. 

-Ученик уме да изведе разноврсни 

музички репертоар певањем и 

свирањем или као солиста и у 

школским ансамблима. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

а) ИМПРОВИЗАЦИЈА 

МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 

ТЕКСТ 

 

- дијалошка 

 - демонстративна 

-практичан рад 

-Ученик уме да 

направи музички 

инструмент користећи 

предмете из окружења 

-Ученикуме да осмисли 

мање музичке целине 

користећи понуђене 

мотиве. 

 

За ову тему није предвиђен средњи 

ниво стандарда 

-Ученик уме креативно да комбинује 

изражајне музичке елементе у 

естетском контексту (одређени 

музички поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом). 

- Ученик уме да осмишљава пратеће 

аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте и импровизује 

или компонује мање музичке целине 

(ритмичке и мелодијске) у оквиру 

различитих музичких жанрова и 

стилова. 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Циљ изучавања наставног предмета ИСТОРИЈА је културни развој  и хуманистичко образовање ученика. 
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Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

и научну писменост и да напредују  ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних достигнућа,да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовање човека. 

Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена,историјских процеса и токова,као и развијању 

националног,европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

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: 

-усвајање појма”нови век” и стицање знања о основним одликама тог    историјског периода; 

-стицање знања о историји најзначајнијих европских држава у  новом веку; 

-стицање знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и    млетачком влашћу; 

 -стицање знања о настанку и развоју модерних српских држава до мећународног признања независности1878 године; 

 -упознавање културних и научно-технолошких достигнућа Европе и Света у новом веку; 

 -упознавање културних и научно-технолошких достигнућа Срба у новом веку; 

 -стицање знања о знаменитим личностима новог века; 

 -развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским изворима; 

 -стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

 

Редни 
број 

Наставне 
теме 

Назив наставне теме За обраду Утврђивање Систематизација Укупно 

1. УСПОН ЕВРОПЕ (ЕВРОПА ОД КРАЈА 15 
ДО КРАЈА 18 ВЕКА) 

8 4 0 12 

2. СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 16 ВЕКА ДО КРАЈА 

18 ВЕКА 

9 6 1 16 

3. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (ЕВРОПА И СВЕТ 
ОД КРАЈА 18 ДО 70-ТИХ ГОДИНА 19 

ВЕКА) 

11 7 1 19 

4. НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ 
СРБИЈА И Ц. ГОРА (ДО 

11 8 2 21 
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МЕЂУНАРОДНОГ ПРИЗНАЊА 1878) 

5. СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 18 ДО 70-ТИХ 
ГОДИНА 19 ВЕКА 

2 1 1 4 

УКУПНО  41 26 5 72 
 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

Успон Европе 

(Европа од краја 

XV до краја 

XVIII века) 

 
Основне одлике новог 

века 

 

Велика географска 

открића 

 

Градови у новом веку 

Хуманизам и ренесанса 

Реформација и 

противреформација 

Апсолутистичке 

монархије 

 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

демонстативна 

-текстуална 

-групни рад 

-рад у пару 

-индивидуални 

-фронтални 

-подстицање 

саморегулисаног 

учења 

-ИКТ у настави 

-писана провера 

-Зна да  именује историјски 

период од половине XV до 

половине XIX века  

-Зна дефиницију појма „нови век“ 

- Зна хронолошке оквире појма 

нови век 

- Зна да именује историјске 

периоде и зна њихов хронолошки 

редослед 

-Зна да разврста и наведе 

историјске изворе за нови век  

-Зна да именује најближи архив 

или музеј у месту где живи и зна 

зашто су те институције важне 

-Зна да наведе три највећа 

географска открића(пут за Индију, пут 

за Америку и опловљавање света) 

-Зна да именује морепловце који 

су их открили и хронолошки 

прецизно зна када су се десила  

-Зна да наведе три научно-

технолошка открића са почетка 

новог века ( каравела, компас, астролаб, 

дурбин, мапе, штампарија, часовник ...) 

-Зна да објасни зашто су ови 

научно-технолошки проналасци 

били важни за Велика географска 

открића 

-Зна ко су Кристофер Колумбо, 

Васко де Гама, Фернандо Магелан, 

- Зна да наведе основне 

карактеристике историјског периода 

званог нови век 

-Зна да објасни зашто смо за почетак 

и крај новог века узели баш те 

хронолошке одреднице 

-Зна да именује музеје: Историјски, 

Етнолошки, Музеј науке и технике ... 

и зашто су важни  

-Зна да објасни појам историографија 

--Зна да наведе пет научно-

технолошка открића са почетка 

новог века ( каравела, компас, астролаб, 

дурбин, мапе, штампарија, часовник ...) 

-Зна да наведе узроке и предуслове 

за Велика географска открића 

-Зна да закључи и објасни последице 

Великих географских открића  

-Зна на карти да повеже и покаже 

узрок, ток и последице Великих 

географских открића 

-Зна ко је Бартоломео Дијаз  

-Зна да опише процес колонизације 

Новог света и његове последице 

-Зна да направи пано, ППТ о 

морепловцима или великим 

географским открићима, уз сугестије 

наставника 

-Уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву: освајања Америке 

- Уме да упореди основне 

карактеристике старог, средњег и 

новог века 

-Зна целовито узрочно-последично 

логично, хронолошки тачно, уз 

показивање на карти да опише Велика 

географска открића  

-Зна да наведе већину последица 

Великих географских открића и да их 

препозна на примерима из садашњости 

( Индијанци у резерватима, 

раширеност појединих језика данас, 

повећан број црнаца у САД и Западној 

Европи...) 

-Зна самостално да презентује Велика 

географска открића кроз пано, ППТ 

- Уме да изрази свој став о 

последицама Великих географских 

открића у садашњости 

-Зна да уочи и објасни улогу и значај 

великих европских градова у периоду 

од краја XV  до краја XVIII века 

-Зна да сам осмисли и наведе пример 

мануфактуре некада и данас, с обзиром 

на принцип рада  

-На основу историјског извора (слика, 

текст) разликује градове- савременике 

на различитим територијама, а у 

периоду хуманизма и ренесансе 

-Зна да узрочно-последично повеже 
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Гутенберг и зашто су важни  

-Зна да објасни разлику појмова 

нови свет-стари свет  

-На слици препознаје и именује 

каравелу и зна у чему су њене 

предности у односу на ранија 

пловила 

- Уме на карти, уз помоћ 

наставника, да покаже три главна 

Велика географска открића 

-Зна да репродукује дефиницију 

појма манфактура 

- Зна да одреди период када се 

јавља мануфактура 

-Зна да опише принцип рада у 

мануфактури уз помоћ наставника  

-Зна да именује градове у којима 

се развијају мануфактуре и да их 

уз помоћ наставника пронађе на 

карти:Фиренца, Венеција,Ђенова, Париз, 

Лондон, Антверпен, Амстердам  

-Зна да опише свакодневни живот 

у граду  

-Зна да објасни, уз помоћ 

наставника, појмове робно-

новчана привреда; мануфактурна 

и капиталистичка привреда 

-Зна дефиницију појмова: 

хуманизам, ренесанса 

- Зна да хронолошки и просторно 

смести хуманизам и ренесансу 

- Зна, по сопственом избору, да 

наведе три представника 

хуманизма и ренесансе 

-Зна дефиницију појма протестант 

-Зна ко је Мартин Лутер и зашто је 

значајан  

-Зна хронолошку одредницу, која 

се узима за настанак 

протестантизма (1517) 

-Зна ко је папа 

-Зна да наведе начине на које је 

реаговала Римокатоличка црква на 

од стране конквистадора, на основу 

слика и текстуалног извора 

-Зна целовито да објасни 

мануфактуру (узрок настанка, где се 

развила, принцип рада, последице) 

-Зна на карти самостално да покаже 

наведене градове и да на основу 

њиховог распореда закључи где су се 

развијале прве мануфактуре и зашто 

баш ту 

-Зна да закључи шта све повезује 

наведене градове 

-Зна да објасни почетке настанка и 

развоја грађанске класе 

-Разликује начине производње у 

средњем веку и у новом веку и зна да 

то објасни 

-Зна да опише узроке и последице 

настанка хуманизма и ренесансе 

- Зна, по сопственом избору, да 

наведе пет представника хуманизма 

и ренесансе и њихова дела 

-Зна ко су Микеланђело и Леонардо 

да Винчи 

-Зна на примерима слика да препозна 

да ли припадају периоду средњег 

века или хуманизму и ренесанси и да 

објасни свој закључак 

-Зна да направи ППТ, пано о 

Хуманизму и ренесанси, уз сугестије 

наставника 

-Зна да објасни узроке настанка 

протестантизма 

-Зна да објасни начине 

супротстављања протестантизму од 

стране Римокатоличке цркве 

-Зна основне чињенице о језуитима 

(када су основани, зашто, ко је 

Игњацио Лојола) 

-Зна са историјске карте да прочита 

где је настала и раширила се 

поједина протестантска група 

-Зна да именује три највеће 

настанак и развој хуманизма и 

ренесансе са предходним лекцијама 

(развојем градова и великим 

географским открићима, 

мануфактуром) 

-Зна самостално да презентује 

Хуманизам и ренесансу кроз пано, 

ППТ 

-Зна да наведе и објасни основне 

разлике између културе хуманизма и 

ренесансе и културе средњег 

века(хришћанство-протестантизам; село-град; 

Бог као центар стварања-човек, као центар 

свтварања) 

-Зна ко су следеће личности: Данте 

Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо, 

Еразмо Ротердамски, Николо Макијавели,  

Албрехт Дирер... и у чему је њихов значај 

-Зна да повеже и интерпретира развој 

хришћанства од настанка, преко 

раскола до појаве протестантског 

покрета  

-Зна да узрочно-последично повеже 

предходно градиво са развојем 

протестантизма у Европи и Новом 

свету  

-Зна да на основу историјског извора 

(слика, текст) упореди  организацију 

римокатоличке цркве са организацијом 

протестантских заједница (примери из 

садашњости) 

-Зна да су апсолутистичке монархије: 

Пруска , Шпанија  

-Зна да повеже процес привредних и 

друштвених промена у Европи у XVI и 

XVII веку са настанком апсолутних 

монархија 

-Зна да повеже државу, династију која 

њоме влада, титулатуру  и дворце те 

династије тј.државе (Француска-Валоа, 

Бурбони, краљ; Пруска-Хоенцолерни, цар, 
краљ)и дворци: Лувр, Шенбрун, Кремљ, Версај 

-Разуме и узрочно-последично 

објашњава прелазак са сталешке на 
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протестантизам, уз помоћ 

наставника (ратови, монашки редови-

језуити, инквизиција, индекс забрањених 
књига, унутрашња реформа) 

-Зна на карти, уз помоћ легенде и 

наставника,  да покаже распоред 

протестантских група 

-Зна да објасни појмове апсолутна 

монархија и сталеж 

-Зна да именује сталеже (племство-

аристократија, свештенство и грађанство-

III сталеж)  

- Уме да одредикако и колико 

сваки од њих учествује у власти, 

уз помоћ наставника 

-Зна да разликује трећи сталеж од 

других сталежа у доба апсолутне 

монархије на примерима: - 
Грађанско друштво ( сељаци, градско 
становништво, трговци, занатлије, 

професори, учитељи) 
-Зна да именује и на карти покаже  

апсолутистичке монархије: 

Француску, Русију, Свето римско 

царство, Османско царство 

протестантске цркве (лутерани, 

калвинисти, англиканци) и да их повеже 

са земљама у којима су 

распрострањене 

-Разграничава и упоређује појмове: 

државно и друштвено уређење; 

сталешка и апсолутна монархија; 

монархија и република; апсолутна 

монархија и просвећени апсолутизам  

-Зна да опише принцип (начин) 

владавине у апсолутној монархији  

-Зна да опише интересе сталежа који 

подржавају апсолутну монархију 

-Зна ко су Петар Велики и Марија 

Терезија  

-Зна да повеже државу и династију 

која њоме влада и титулатуру те 

династије тј.државе (Русија-Рјуриковић, 

Романови, царство; Аустрија, Хабзбурзи, 

царство;Турска –Османовићи-(султан) ) 
- Препознаје разлике између 

сталешке или апсолутне монархије 

апсолутну монархију 

-Зна на примеру држава које смо до 

сада учили да одреди тип државног 

уређења 

 

 

 

Српски народ 

под страном 

влашћу од XVI 

до краја XVIII 

века 
Турска освајања, 

друштво и држава 

Положај Срба у Турском 

царству 

Српска православна 

црква 

Срби у ратовима 

Аустрије и Млетачке 

републике против 

Турског царства 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

демонстативна 

-текстуална 

-групни рад 

-рад у пару 

-индивидуални 

-фронтални 

-подстицање 

саморегулисаног 

учења 

-ИКТ у настави 

-писана провера 

-Зна ко су Сулејман 

Величанствени и Мехмед-паша 

Соколовић и зашто су они 

значајни  

-Препознаје да је Османско 

царство апсолутна монархија и зна 

зашто је то тако 

-Зна да покаже на карти Османско 

царство у свом највећем обиму  

-Зна да објасни феудално уређење 

Османског царства  и именује 

друштвене категорије: јањичари, 

спахије, раја, власи 

-Зна када је била Мохачка битка 

(1526) и зашто је важна 

-Зна шта је ислам, исламизација, 

данак у крви, султан  

-Уме да покаже државе под којима 

су Срби живели од XVI до XVIII 

-Зна да објасни појам тимарски 

систем и да га опише  

-Зна да покаже на карти ширење 

Османског царства 

-Зна да опише узроке успона 

Османског царства 

-Зна да наведе административну 

поделу Османског царства: пашалук, 

санџак, нахија 

-Зна да упореди привредни и 

друштвени развој  Западне и Југо-

источне Европе у XV и XVI веку 

-Зна да објасни разлику између 

влашких сточара и остале раје  

-Зна  да наведе дефиницију појма 

филурија и да објасни разлику 

између ње и харача 

 -Зна да опише породичну задругу  

-Зна да упореди слојеве хришћанског 

-Зна да дефинише појам ејалет или 

беглербеглук; Румелијски пашалук 

(беглербеглук)  

-Зна да објасни појмове: канун и 

шеријат  

- Зна да покаже на карти ширење 

Османског царства у Европи, уз 

повезивање са хронолошким 

одредницама тог ширења (1354, 

1395,1453, 1459, 1463,1496,1526) 

 -Зна да наведе примере турског 

наслеђа, које се одржало до данас, на 

подручју Србије (јастук, јорган, бубрег, 

кафа, турцизми, топоними: Мегдан, 

Турица, Теразије ...) 

-Уме да опише положај хришћанске 

раје, сваког слоја понаособ,  у 

Османском царству  

-Уме да објасни специфичности сваког 
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Сеобе Срба 

 

Срби под хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

Хајдуци и ускоци 

Почеци грађанске класе 

код Срба 

 

века 

- Именује повлашћене слојеве 

хришћанског становништва и 

разликује их: војници (војнуци, 

мартолози, дербенџије), свештенство, 

влашки сточари 

-Именује основне порезе које раја плаћа 

Османским властима (харач, кулук, 

десетак, данак у крви) уз помоћ 

наставника 

-Зна да издвоји информације из 

ист извора, а које се односе на 

опис положаја хришћанске раје 

-Препознаје да је филурија везана 

за влашке сточаре и да се 

разликује од харача 

-Зна шта је исламизација 

- Уме да објасни скраћеницу СПЦ 

- Зна када је обновљена и зашто 

Пећка патријаршија, уз помоћ 

наставника 

- Зна када је укинута и зашто  

Пећка патријаршија, уз помоћ 

наставника 

-Зна да наведе у чему је значај  

Пећке патријаршије, уз помоћ 

наставника   

-Зна шта значи скраћеница СПЦ  

-Зна на карти да покаже простор 

утицаја Пећке патријаршије 

-Зна да се снађе на мапи ума 

Пећка патријаршија и прочита 

тражене информације 

- Уме да објасни ко је Мехмед-

паша Соколовић и зашто је 

значајан за СПЦ-националну 

историју, уз помоћ наставника 

-Зна да наведе бар један разлог 

зашто учимо ратове великих 

хришћанских сила против 

Османског царства XVII и XVIII 

веку 

-Зна да наведе узроке пропадања 

Османског царства(превелика 

становништва на основу анализе 

понуђених историјских извора 

- Описује основне порезе које раја 

плаћа Османским властима (харач, 

кулук, десетак, данак у крви) 

- Повезује појам патријаршије са 

знањем из средњег века (време 

оснивања архиепископије, 

патријаршије, црквена хијерархија...) 

-Зна ко су Макарије 

Соколовић,Арсеније IIIЧарнојевић, 

Арсеније IVЈовановић 

- Зна да објасни самостално зашто је 

обновљена, а зашто је укинута Пећка 

патријаршија 

-Зна да покаже на карти где се 

налазе: Пећ, Цетиње и Сремски 

Карловци 

-Зна да повезује сегменте мапе ума у 

целовиту причу 

- Зна да објасни значај Мехмед-паше 

соколовића за СПЦ 

-Зна да узрочно-последично, 

повезујући досадашње градиво 

објасни узроке пропадања Османског 

царства  

-Зна да уочи, издвоји и опише 

показатеље пропадања Османског 

царства 

-Зна целовито, узрочно-последично 

логично, хронолошки прецизно да 

исприча о Великом бечком рату  

(1683-1699) 

-Уочава и описује улогу Русије у 

ратовима са Османским царством 

током XVIII века 

-Зна хронолошки редослед и значај 

аустро-турских ратова у XVII и 

XVIII-ом веку  

- Зна на карти да покаже (Беч, 

Сремске Карловце, Саву, Дунав, 

Србију, Београд, Пожаревац) 

-Зна да на мапи ума повеже 

друштвеног слоја у Османском царству 

овог периода 

-Са лакоћом анализира понуђене 

историјске изворе о положају 

хришћанске раје у Османском царству 

и на основу упоређеног категорише их 

-Зна критички да анализира упоредну 

табелу положаја хришћанске раје 

-Зна целовито (узрочно-последично) да 

опише улогу Пећке патријаршије у 

српском народу од XVI до XVIII века 

-Разуме повезаност и значај СПЦ у 

новом веку и савременом добу 

(крунисање патријараха у Пећи, 

Карловачка и Цетињска митрополија...) 

-Зна кроз коришћење примера, да 

опише значај Пећке патријаршије, 

зашто је обновљена, зашто укинута... 

-Зна самостално да направи мапу ума 

Пећка патријаршија 

-Зна да покаже на карти, поред 

предходно наведеног, Дечане, 

Милешеву и Острог 

--Зна узрочно-последично, кроз 

примере, да опише опадање Османске 

моћи у XVII и XVIII веку  

-Зна да опише последице које су имали 

Срби због учешћа у овим сукобима  

- Зна да самостално направи мапу ума 

ратови хришћанских сила против 

Османског царства у XVII и XVIII веку 

- Уме да уочи став аутора филма 

Освајање Беча 1683. о самом догађају, 

уме да процени стратегију и тактику 

напада Турака и одбране Аустријанаца  

- Зна да повеже и опише процес сеоба 

Срба са ширењем Османског царства 

на Балкану, односом Угарске, па 

Хабзбуршке монархије и Млетачке 

према том процесу  

-Зна да последице сеоба Срба поткрепи 

примерима из садашњости 

-Зна да на било којој карти покаже 
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територија, читлучење, појава апсолутне 

монархије у Европи...) 
-Зна основне  хронолошке 

одреднице везане за Велики бечки 

рат (1683-1699; сеоба Срба 1690.; 

Карловачки мир 1699, битка код  Качаника 

1690.) уз помоћ наставника 
- Зна да наведе последице ратова 

хришћанских сила на подручју 

Србије у XVIII веку(Друга сеоба Срба, 

освајање дела Србије; Пожаревачки мир 

1718.) 

- Зна на карти да покаже Саву и 

Дунав 

- Зна да уз помоћ наставника, 

изради ленту времена с основним 

чињеницама везаним за ратове 

хришћанских сила против 

Османлија  

-Зна да се снађе на мапи ума 

Ратови великих хришћанских сила 

против Османског царства у  XVII 

и XVIII векуи прочита тражене 

информације 

-Уме да одговори на једноставна 

питања гледајући филм „Освајање 

Беча 1683.године“ 

-Зна када су биле Велика сеоба и 

Друга сеоба Срба (1690 и 1739) 

- Зна да наведе и објасни узроке 

сеоба Срба уз помоћ наставника 

- Зна да именује и покаже простор 

који су населили Срби 16-19.века 

(Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, 

Далмација, Банат, Бачка, Срем) 

-Зна да наведе последице сеоба 

Срба, које се огледају у 

савремености, уз помоћ 

наставника 

-Зна ко су Арсеније III Чарнојевић  

и Арсеније IV Јовановић  и зашто 

су важни 

- Зна ко су Арсеније III Чарнојевић  

и Арсеније IV Јовановић  и зашто 

последице по Србе које су ти ратови 

изазвали, због нашег учешћа у тим 

ратовима 

- Уме да одговори на сва питања на 

основу филма Освајање Беча 1683. 

године 

-Зна целовито, узрочно-последично 

да опише сеобе Срба (од доласка 

Турака на Балкан) 

-Зна да на карти покаже Војну 

крајину и правце сеоба Срба 

-Зна узрочно-последично да опише 

Велику сеобу Срба  

-Зна узрочно-последично да опише 

Другу сеобу Срба  

-Зна да препозна на слици Паје 

Јовановића догађај који она описује-

Сеобу Срба 

-Зна критички да опише положај 

Срба, добре и лоше стране тог 

положаја под хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

- Уме да опише значај Ракоцијевог 

устанка (1703-1711) у односу на 

положај Срба у Хабзбуршкој 

монархији 

-Зна да објасни појам унијаћење 

-Уме на карти да покаже:Сремске 

Карловце, Фрушку Гору, Дубровник, 

Далмацију и Млетачку републику 

-Зна хронолошке одреднице настанка 

Војне крајине 

-Зна да објасни када се и где јављају 

хајдуци и ускоци 

-Зна самостално да упореди хајдуке 

и ускоке  

-Уме, уз помоћ наставника, да 

анализира добре и лоше стране 

хајдучије  

-Зна да из српских народних 

јуначких песама уочи и издвоји 

делове у којима се описује хајдучка и 

ускочка организација 

правце сеоба Срба, Војну крајину 

- Зна да процени положај Срба  

под хабзбуршком и млетачком влашћу 

(узроке досељавања, добре стране, притиске, 

начине очувања националног идентитета)  

-Уме да упореди положај Срба у 

Османском царству и под хабзбуршком 

и млетачком влашћу с обзиром на 

њихов економски, социјални, културни 

и верски положај 

-Уме да уочи разлоге и процес 

настанка и развојачења Војне крајине 

-Зна кроз примере из историјских 

извора  да примени знање о хајдуцима 

и ускоцима (особине, начин борбе, начин 

живота, простор где живе...) 
-Зна критички да сагледа добре и лоше 

стране ова два покрета отпора против 

Османлија 

- Зна да узрочно-последично анализира 

друштвену структуру Срба пречана, 

њихов положај (национални, социјалнио, 

политички, војни) и да опише активности 

које Срби предузимају на јачању свог 

националног идентитета 

-Зна да објасни узрочно-последично 

поступке католичке цркве према 

Србима и какве су последице које се и 

данас осећају због тих активности  

- Уме да уочи последице оснивања 

српских културних установа и у 

савремености 
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су важни 

- Зна да објасни појам 

покатоличавање и Војна крајина 

-Зна да наведе привилегије Срба у 

Војној крајини и да је покаже на 

карти, као и Хабзбуршку 

монархију 

-Зна да именује два документа на 

којима се заснивају привилегије 

Срба  и када су донети (Влашки 

закон -1630 и Привилегије цара Леополда 

1690-1695)   

-Зна да опише значај СПЦ за 

очување националног идентитета 

Срба то јест Карловачке 

митрополије посебно 

-Зна да именује облике отпора 

српског народа Османској власти 
(хајдуци, ускоци, буне и устанци) 
-Зна, уз помоћ наставника, да 

опише хајдуке и њихову 

организацију 

- Зна, уз помоћ наставника,  да 

опише ускоке и њихову 

организацију  

- Разликује хајдуке и ускоке на 

примерима јунака из српских 

народних јуначких песама  

-Зна ко су Доситеј Обрадовић и 

Марија Терезија 

-Зна да уз помоћ наставника,  

објасни разлоге шта је оно што 

повезује и ствара један народ: 

језик, осећај припадности, 

заједничко историјско искуство, 

простор (пр. Срби, Руси, Енглези, 

Немци) 

-Зна да објасни појам нација у 

културном,политичком, 

психолошком смислу-идентитет 

-Зна зашто су за очување 

националног идентитета битни 

школство-Карловачка гимназија, 

-Зна да именује друштвене слојеве 

Хабзбуршке монархије  у којима је 

било Срба  

-Зна да објасни суштину школске 

реформе Марије Терезије и какве је 

то последице имало по Србе  

- Зна да опише притиске на Србе и 

тешкоће на које су наилазилипод 

хабзбуршком, млетачком влашћу и у 

Дубровнику 

- Зна шта чини национални 

идентитет и на који начин се он чува 

-Зна да наведе, по избору, два 

манастира на Фрушкој Гори и по 

један (по избору) са подручја Лике, 

Кордуна, Славоније, Далмације, уз  

помоћ карте  

 



 
 

 

354 

култура, СПЦ, Матица српска 
-Зна да се Фрушка Гора другачије 

зове српска Света Гора 

Доба револуција 

(Европа и свет 

од краја XVIII 

века до 

седамдесетих 

година XIX 

века) 
Индустријска револуција 

Политичке револуције 

Француска грађанска 

револуција 

Наполеоново доба 

Бечки конгрес и његове 

последице 

Револуције 

1848/1849.године 

Уједињење Италије и 

Немачке 

Грађански рат у САД 

Велике силе, Источно 

питање и балкански 

народи 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

демонстативна 

-текстуална 

-групни рад 

-рад у пару 

-индивидуални 

-фронтални 

-подстицање 

саморегулисаног 

учења 

-ИКТ у настави 

- угледни час 

-писана провера 

- Зна да наведе појмове револуција 

и Прва индустријска револуција 

- Зна да хронолошки одреди век 

појављивања Прве инд. револуције  

-Зна да наведе бар један пример 

револуције (у било ком смислу и 

времену)  

-Зна да наведе узроке (демографски,  

политички, економски) настанка Прве 

индустријске револуције и њене 

последице уз помоћ наставника 

-Зна да наведе проналазак којим је 

покренута Прва инд.револуција 

(парна машина) и ко је њен 

проналазач (Џејмс Ват) 

Зна да наведе политичка права -

Демократска права: 

-пасивно и активно право 

учествовања у власти ( да бираш и 

да будеш биран) 

-право на удруживање-право збора 

и договора 

-поштовање воље већине 

-слобода штампе 

-Препознаје да је   Француска (од 

Револуције 1789) револуција 

имала највећи утицај у Европи 

-Зна дефиницију појма устав 

-Зна да наведе узроке и повод 

Француске револуције, као и њене 

хронолошке границе  (1789-

1794/9) 

- Зна да наведе, уз помоћ 

наставника, циљеве револуције: 

грађанске слободе – имовинска и 

лична безбедност, једнакост 

грађана пред законом, слобода: 

вероисповести, говора, писане 

речи, окупљања, удруживања, 

бирачко право; право III сталежа 

-Уочава и објашњава разлику између 

принципа производње у 

мануфактури и производње у Првој 

инд.револуцији  

-Зна да наведе неке од проналазака 

Прве индустријске револуције (летећи 

чунак, парна локомотива, пароброд...) 

- Разуме и зна да објасни узрочно-

последично процес настанка Прве 

индустријске револуције и њене 

последице  у целини  

-Зна, на примеру Енглеске и 

Француске, да објасни  сеобе село-

град  и настанак и развој радничке 

класе 

- Уме на слици да разликује каравелу 

и пароброд  

-Зна да објасни у чему је значај  

Енглеске револуције и када се 

одиграла (17. век) 

-Зна да повеже и објасни процес 

преласка са апсолутне монархије на 

уставну парламентарну монархију 

или републику, анализирајући улогу 

друштвених слојева 

-Уочава и објашњава како су 

привредни процеси и промене 

утицали на друштвене промене, а 

ови на настанак политичких 

револуција  

-Уочава и објашњава обележја првих 

грађанских револуција ( социјална, 

национална, верска) 

-Зна да опише Француску грађанску 

револуцију (узрок, ток, последице) 

-Зна да објасни политичку промену 

која је у Француској наступила 1791. 

доношењем устава  

-Зна критички да процењује 

вредности које заступа Декларација 

права човека и грађанина  

-Зна да објасни процес преласка са 

феудалног на капиталистички начин 

производње и са мануфактурног 

капитализма на либерални капитализам 

-Зна да објасни промене у привреди и 

друштву које су настале са првом 

индустријском револуцијом  

 

- Зна да последице политичких 

револуција примени на примеру 

Енглеске (16. в.) и Француске (18. в.) и 

промене њиховог државног уређења 
(постале уставне парламентарне републике и 
монархије) 
-Уочава и објашњава значај Америчке 

(1775-1783, Устав 1787.) и Ни зоземске 

(16.в) револуције  

-Повезује предходно градиво са овом 

лекцијом, то јест промене које су 

изазвала велика географска открића са 

друштвеним и политичким 

револуцијама које су се одиграле у 

државама на Атлантику 

-Зна да је идеал демократије:  

-Подела власти: 

-законодавна власт 

-извршна власт 

-судска власт 

- Целовито описује, хронолошки 

логично, течно,  процес настанка, тока 

и последице Француске револуције  

-Критички анализира идеје револуције, 

начин спровођења, идеје 

просветитељства у светлу данашње 

перспективе 
-Користи са лакоћом и разумевањем 

изразе: либерализам, политичка права, 

диктатура, уставна парламентарна 

монархија, револуција, демократија, 

терор  

-Зна и критички сагледава начине 
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да одлучује у Скупштини (да се 

пређе са гласања по сталежима на гласање 

по главама) ; укидање феудализма 
- Зна да уочи политичка права 

истакнута у Декларацији права 

човека и грађанина, а на основу 

текста Декларације 

-Зна дефиницију устава 

-Зна ко су Луј XVI и Марија 

Антоанета 

- Зна ко је Наполеон Бонапарта и 

зашто је важан  

- Зна да именује кључне битке 

Наполонових ратовања и када су 

се десиле, уз помоћ наставника: 
-Код Аустерлица и Трафалгара 

1805. 

-Бородинска 1812. 

-Битка народа код Лајпцига 1813.  

-код Ватерлоа 1815. 

-Зна да наведе промене које је 

Наполеон изазвао својим 

освајањима по Европи: у 

Француској, Млетачкој републици 

-Зна на карти, уз помоћ 

наставника,  да покаже места 

одигравања Наполеонових 

чувених битака 

-Препознаје и именује на сликама 

Наполеона Бонапарту 

- Зна да наведе основне 

карактеристике Бечког конгреса 
(када је био, ко је учествовао, а ко 

одлучивао, које промене доноси) 
-Зна да дефинише појам велика 

сила и да примени на примерима 

држава  онда и данас 

-Зна да хронолошки и просторно 

одреди Револуцију 1848/49 

-Зна да наведе последице 

револуције 48/49 

-Зна да разликује узроке 

револуција 

-Зна основне чињенице везане за 

-Разликује апсолутну монархију, 

уставну парламентарну монархију и 

републику, уз помоћ наставника 

-Зна да опише идеје на којима се 

заснивала револуција-развој 

национализма, одвајање религије од државе, 

слобода, братство, једнакост, романтизам... 

-Зна ко је Максимилијан Робеспјер и 

зашто је важан 

-Критички сагледава Јакобинску 

диктатуру и појаву гиљотине 

-Зна датум избијања Француске 

револуције и шта тај датум 

представља данас 

-Зна да, поред битака,покаже 

простор Наполеонових освајања и 

промене које је унео у тај простор 

-Зна да узрочно-последично опише 

однос Француске са Енглеском у 

овом периоду  

-Зна да опише однос Француске и 

Русије у овом периоду  

-Зна да опише однос Француске са 

Османским царством, уз осврт на 

узалудно Карађорђево тражење 

помоћи  од Француске 

-Зна које је све унутрашње промене у 

Француској урадио Наполеон (пре 

свега Наполеонов кодекс)  

-Уочава и издваја, на основу текста у 

уџбенику,  у табелу добре и лоше 

стране Наполеонове владавине 

-Зна да наведе основне принципе на 

којима је заснована Европа на 

Бечком конгресу 

-Зна да опише узрочно-последично 

Бечки конгрес и на карти да покаже 

одлуке које је донео 

- Препознаје да је Бечки конгрес 

почетак дефинисања политике 

великих сила на Конгресима  

-Зна детаљно да анализира 

револуцију у Хабзбуршкој 

монархији, уз посебан осврт на 

обрачунавања са „непријатељима 

револуције“ 

-Разликује самостално апсолутну 

монархију, уставну парламентарну 

монархију и републику 

-Зна да опише у потпуности, 

хронолошки тачно, узрочно-

последично период Наполеонове 

доминације у Европи  

-Зна детаљно да опише Бородинску 

битку и њене последице по опстанак 

Наполеона Бонапарте 

-Критички сагледава ратовање и идеје, 

које је ширио Наполеон Бонапарта по 

Европи, његове поступке у владавини и 

последице по данашњу Европу одлука 

Бечког конгреса 

-Уме самостално да изради ППТ или 

пано о Наполеону Бонапарти 

-Зна узрок настанка Свете Алијансе 

1815.године 

-Зна да су неке од одлука са Бечког 

конгреса актуелне и данас: (нпр.неутрална 

Швајцарска) 

- Са лакоћом разликује узроке 

револуције по својој природи 

-Зна да целовито повеже и објасни 

узроке и последице Револуције 

1948/1949 и зашто се тај период зове 

„Пролеће народа“  
(-Зна ко је Клеменц Метерних)  

- Примењује знање из предходних 

лекција да објасни суштину 

политичких промена које се траже у 

западној и средњој Европи 

- Разликује појмове политичког и 

правог народа 

-Зна да опише свеобухватно, уз 

показивање на карти, уз коришћење 

знања из лекције Револуције 48/49  

процес уједињења Немачке и Италије 

 - Зна да опише однос Папске државе 

(Ватикана) према уједињењу Италије 
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уједињење Италије (Пијемонт, 1861) 

и Немачке (Пруска, 1871, Други рајх) 

-Зна на карти да покаже Немачку и 

Италију после уједињења 

-Зна да покаже на карти где се 

налази Америка, као и где је 13 

колонија на Источној обали   

-Зна да опише ко су робови у 

Америци, одакле су и какав је 

њихов положај 

-Зна да наведе узрок и последице 

сукоба између Севера и Југа, уз 

помоћ наставника 

-Зна да објасни појмове: велика 

сила и Источно питање 

-Зна да наведе заинтересоване 

стране у решавању Источног 

питања  

- Зна када је био Берлински 

конгрес и које су његове 

најважније одлуке за српске земље 

-Зна да покаже на карти Европу 

пре и после Берлинског конгреса 

 

револуцију у Мађарској и положај 

Српског покрета у Јужној Угарској  

- Разликује и уме да објасни узроке 

револуција по суштини, уз помоћ 

наставника, да ли су национални, 

социјални, политички или аграрни  

- Зна да уочи, издвоји и запише 

узроке револуције из понуђених 

историјских извора (за Француску, 

Немачку, Италију, Хабзб. монархију) 

-Зна да опише узроке и предуслове 

уједињења Немачке и Италије 
-(Зна ко су Ђузепе Мацини и Ђузепе 

Гарибалди и зашто су важни) 

-Зна критички да сагледа улогу 

личности у историјским процесима, 

на примеру уједињења Италије и 

Немачке(Камило Кавур и Ото фон Бизмарк) 

- Зна на карти да покаже Европу пре 

и после уједињења Немачке и 

Италије 

-Зна да опише узрок и последице 

Грађанског рат у САД (1861-1865) 

-(Зна ко је Абрахам Линколн ) 

-Критички сагледава однос белих 

људи према индијанцима-

староседеоцима, као и према 

робовима, циљеве грађанског рата 

обе стране и шта је тај рат донео за 

становнике Америке 

-Зна да опише кључне  интересе свих 

заинтересованих страна у решавању 

Источног питања: велике силе, 

балкански народи и Османско 

царство 

- Зна да опише узрочно-последично 

логично, хронолошки тачно, ток 

Велике источне кризе: са нагласком 

на устанку у Херцеговини и Босни 

(1875-1878) 

-Уочава и описује улогу Русије у 

ратовима са Османским царством 

током XVIII и XIX века 

-Уочава и описује интересе великих 

(тзв. Ватиканско ропство папа) 

-Целовито уме да опише историју 

Америке од Колумбовог открића пута за 

Америку, преко европских досељавања, 

потискивања староседелаца, довођења 

робова, ослобођења од Енглеске,доношења 

Устава САД 1787, индустријског напретка, 

продора на Дивљи запад (златна грозница) 

и грађанског рата 

-Зна да опише процес ослобађања 

балканских држава  у XIX веку  

-Уочава и описује значај Грчког 

устанка (1821-1829) за промену односа 

великих сила према југо-истоку Европе 

- Анализира целовито позицију Русије 

у југо-источној Европи, однос великих 

сила према њој, позицију балканских 

народа у таквој мрежи изражених 

интереса, у XIX веку 
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сила према Русији и Османском 

царству 

-Зна да опише Берлински конгрес ( 
кад је био, ко учествује-одлучује, који су 
интереси заступљени, којим одлукама се 

завршио, да на карти покаже све промене које 

је овај Конгрес донео) 

Нововековне 

српске државе 

Србија и Црна 

Гора 

(до 

међународног 

признања 

1878.године) 
Српска револуција 

Прилике у Београдском 

пашалуку крајем XVIII  

и почетком XIX века, 

буна на дахије 

Први српски устанак до 

1804.-1813.год. 

Организација устаничке 

власти 

Други српски устанак 

Прва владавина Милоша 

и Михаила Обреновића  

Карађорђе Петровић и 

Милош Обреновић 

Уставобранитељски 

режим и кнез 

Александар 

Карађорђевић 

Србија 1858-1868.године 

Србија 1868-1878.године 

Црна Гора у доба 

владичанства 

Кнежевина Црна Гора  

 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

демонстативна 

-текстуална 

-групни рад 

-рад у пару 

-индивидуални 

-фронтални 

-подстицање 

саморегулисаног 

учења 

-ИКТ у настави 

- угледни час 

-дебата 

-Зна да наведе фазе револуције и 

именује вође тих фаза 

-Зна да, уз помоћ наставника,  

наведе главна обележја Српске 

револуције 

-Зна где се револуција просторно 

одиграла (Смедеревски санџак) и зна 

да га покаже на карти  

-Зна да су синоними Смедеревски 

санџак и Београдски пашалук  

-Зна ко су Доситеј Обрадовић и 

Вук Караџић и зашто су значајни 

за српску револуцију  

-Зна да су Срби извели прву 

националну револуцију у Европи 

-Зна да објасни појмове: устав и 

револуција 

- Зна на сликама да препозна 

Карађорђа и Милоша Обреновића 

- Зна да наведе значај Кочине 

крајине 1788-1791. за будући 

устанак, уз помоћ наставника 

-Зна да наведе повластице Срба у 

време владавине Мустафа-паше и 

зашто је тај период важан за 

избијање устанка 

-Зна када се одиграла и зашто Буна 

на дахије 

-Уме да прочита једноставне 

информације из песме Почетак 

буне на дахије и одговори на 

питања наставника (ко жели да се 

побуни, зашто, које знаке Бог даје Србима 

„да се на оружје дижу“, зашто то Срби не 
чине, како дахије желе да спрече промену 

власти?) 

- Зна датум почетка Првог српског 

устанка 

-Зна да, уз помоћ наставника,  опише 

процес који зовемо Српска 

револуција (хронолошки, просторно, ко су 

вође, узроци, последице) 

-Зна да именује друге државе у 

којима су у XIX веку изведене 

националне револуције (Немачка и 

Италија) 

- Зна да наведе карактеристике 

националне револуције и објасни 

појам аутономија- 

 -Препознаје на сликама Доситеја 

Обрадовића и Вука Стефановића 

Караџића 

- Зна да опише целовито ситуацију у 

Београдском пашалуку крајем XVIII  

и почетком XIX века 

-Зна да опише целовито Буну на 

дахије (узрок, ток, последице, време) 

-Уме да изведе закључак на основу 

информација из песме Почетак буне 

на дахије (шта значе чудне небеске појаве 

за Србе;  преведи небеске појаве у 

астрономске појаве; како Турци долазе до 

закључка шта те појаве на небу значе; шта 
султан Мурат саветује Турцима како да 

владају над рајом, а шта су они учинили...?) 

(-Зна ко су Алекса Ненадовић, Илија 
Бирчанин, Филип Вишњић) 

- Зна да објасни појам фрајкор 

-Зна да објасни Букурешки мир 1812.  

-Зна да опише ратну фазу српске 

револуције  

-Зна самостално да покаже на карти 

места главних битака, Орашац, 

Београдски пашалук, Ниш, Босна, 

Дрина, Сава, Морава, Шабац 

-Зна да опише однос великих сила 

према- Србији у време Првог 

-Зна самостално да  опише процес који 

зовемо Српска револуција (хронолошки, 

просторно, ко су вође, узроци, последице) 

-Зна да повеже Српску револуцију  са 

догађајима који су се у исто време 

дешавали у Европи  

- Уме самостално на основу анализе 

песме Востани Сербие, да издвоји 

национални програм Срба 

-Зна узрочно-последично да анализира 

ситуацију у Београдском пашалуку 

крајем XVIII  и почетком XIX века са 

аспекта раје, Османлијског царства, 

дахија и ситуације у осталом делу 

Европе 

-Уме, без проблема, да уочи и 

протумачи тражене податке из песме 

Почетак буне против дахија 

- Уме да изради графикон, где ће на 

доњој црти бити хронологија, а на 

горњој степен слободе Срба, почев од 

1791-1801. године  

-Зна да хронолошки прецизно, 

узрочно-последично логично опише 

ратну фазу српске револуције и покаже 

наведене 

догађаје на карти  

-Критички анализира наше победе и 

поразе у време устанка и изражава свој 

став 

-Критички анализира Букурешки мир с 

позиције Русије, Србије, Османског 

царства 

-Анализира утицаје политике 

Наполеона Бонапарте на Србију у овом 

периоду (поход на Египат, одбијање да 

помогне Карађорђу...) 
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- Зна да именује место где је почео 

устанак и да га покаже на карти  

-Именује вођу Првог српског 

устанка 

-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Првог српског 

устанка(Иванковац 1805.Мишар, 

Делиград 1806.Чегар 1809.) и да их уз 

помоћ наставника покаже на карти 

-Зна када је почео, а када се 

завршио Први српски устанак  

-Зна да наведе пет устаничких 

војвода, по избору, а да то није 

вођа устанка 

-Зна ко су Карађорђе Петровић и 

Стеван Синђелић 

-Уме да анализира текст устаничке 

заклетве 

-Зна да наведе последице Првог 

српског устанка 

-Зна ко је прота Матија Ненадовић 

-Зна да именује органе власти у 

Србији у време Првог српског 

устанка 

-Зна да наведе које су најзначајније 

образовно-културне установе 

основане (Велика школа и Богословија)у 

време Првог српског устанка 

- Зна датум почетка Другог 

српског устанка 

- Зна да именује место где је почео 

устанак и да га покаже на карти  

-Именује вођу Другог српског 

устанка 

-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Другог српског 

устанка(-Љубић, Дубље Пожаревац 1815.) 

и да их уз помоћ наставника 

покаже на карти 

-Зна када је почео, а када се 

завршио Други српски устанак  

-Зна ко зашто је важан Милош 

Обреновић  

српског устанка 

-Зна ко је хајдук Вељко Петровић 

(упутити их да прочитају и испричају његову 

биографију на основу В. С. Караџића, Житије 
хајдук Вељка Петровића) 

-Зна догађаје и личности из локалне 

историје: зна ко су војвода Михајло 

Радовић и Милош Обреновић-где им 

се налазе споменици (у Равнима и 

Средња Добриња), његова улога у 

устанку и анализа песме Узимање 

Ужица 

-Зна да опише организацију 

устаничке власти током устанка 

-Зна да објасни зашто је важно 

оснивање школа и Богословије и ко 

је Србима из Београдског пашалука 

помагао у томе 

-Зна да објасни улогу проте Матеје 

Ненадовића у изградњи државног 

уређења устаничке Србије 

-Зна када је била и у чему је значај 

Хаџи Проданове буне  

-Зна да целовито, уз показивање на 

карти, опише Други српски устанак 
(ко? када? где? последице? узроци?) 

- Уме самостално да упореди Први и 

Други српски устанак 

-Зна да опише унутрашњу политику 

кнеза Милоша (обрачун са противницима, 

убиство Карађорђа, Покајница, изградња 

школа, подизање бања, културних 

институција...)-на примеру из локале историје 
анализирати Србију: изградња цркве Светог 

Марка, исељавање Срба из Ужица, због 

сукоба са Турцима 1833.-односи се на одлуку 
хатишерифа да Турци остану у шест 

утврђених градова, а међу њима и Ужице, 

топонимија-Мегдан, Турица... 

-Зна да опише спољну политику 

кнеза Милоша 

-Зна да опише промене у Србији 

после добијања аутономије  

-Зна ко је кнегиња Љубица 

-Зна да опише уставе који су донети 

у време прве владавине кнеза 

-Уме целовито да опише и објасни 

функционисање  устаничке Србије 

-Користећи предходна знања уме да 

опише међународну ситуацију током 

1815.године у Европи и последице по 

Други српски устанак 

-Зна целовито да опише прву 

владавину кнеза Милоша (1815-1939) 

-Зна ко је Димитрије Давидовић 

-Критички уме да издвоји кључне 

моменте њихове владавине и да да свој 

суд о неким личним, политичким, 

дипломатским потезима двојице вођа 

устанка 

-Проналази занимљивости из живота 

двојице вођа и то презентује другима 

(уз сугестије наставника где да нађе 

одговарајућу литературу) 

-Уме критички да сагледа владавину 

уставобранитеља, њихове добре и 

лоше стране 

-Зна ко је Анастас Јовановић и зашто је 

значајан 

-Уме целовито, самостално, узрочно-

последично, да опише владавину кнеза 

Михаила 

-Зна да опише функцију Другог 

намесништва (1868-1872) 

-Уме целовито да опише Велику 

источну кризу, користећи знања из 

предходних лекција 

- Зна да опише преображај спољне 

политике Аустро-Угарске од 

средњоевропске монархије ка држави 

која тежи ка југо-истоку Европе на 

примеру Аустро- Угарске улоге у 

Великој источној кризи 

-Зна да опише унутрашњу и спољну 

политику црногорских владика од 

краја XVIII  до средине XIX века 
(сарадња са Русијом, Србијом, односи са 

Османлијама...) 

-Зна да критички анализира сарадњу 
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- Уме да упореди, уз помоћ 

наставника, Први и Други српски 

устанак 

-Зна да објасни појам хатишериф 

-Зна када је Србија добила 

аутономију и шта је добила 

Хатишерифима (1829,1830, 1833, 1838) 

-Зна годину када је донет 

Сретењски устав (1835) и зашто је 

он важан, зашто је данас то Дан 

државности Србије?Друштво 

слободних сељака (Србија) – од 
1835.године 

-Зна да објасни појам устав и чему 

служи устав 

-Зна године владавине Милоша 

Обреновића 

- Зна ко су Милош и Михаило 

Обреновић 

-Зна ко су Карађорђе и Милош 

Обреновић 

-Зна да наведе титуле Карђорђа и 

Милоша 

- Зна, уз помоћ наставника,  да 

уочи и опише значај Карађорђа и 

Милоша Обреновића 

-Зна на слици да разликује и 

именује Милоша и Карађорђа 

-Зна да објасни појам 

уставобранитељ 

-Зна ко су Александар 

Карађорђевић и Илија Гарашанин 

и зашто су важни 

-Зна да дефинише Начертаније и 

када је донето (1844) 

-Зна да објасни значај реформе 

језика Вука С. Караџића 

-Зна да именује и хронолошки 

поређа другу владавину Милоша и 

Михајла Обреновића  

-Зна да опише добијање српских 

градова (1867) 

-Упознат је да је у складу са 

Милоша 

- Зна зашто је Милош „добровољно“ 

напустио власт (Милетина буна)  

- Зна зашто је Михаило напустио 

власт (Вучићева буна) 

- Уме да упореди владавину двојице 

вођа устанка 

- Уме да издвоји добре и лоше 

стране владавине једног и другог 

-Уме да направи пано, ППТ, 

презентацију о једном или о другом 

(уз сугестије наставника где да нађе 

одговарајућу литературу) 

-Уме да уочи, издвоји и опише 

главне елементе уставобранитељске 

владавине 

-Зна ко су најважнији 

уставобранитељи: (Тома Вучић Перишић, 

Аврам Петронијевић, кнегиња Персида, Јован 

Хаџић) 

-Зна зашто је важно доношење 

Грађанског законика и Начертанија 

и који су главни елементи тог 

програма 

-Зна да наведе главне 

карактеристике Милошеве 

краткотрајне друге владавине 

-Зна да наведе и објасни главне 

карактеристике Михаилове друге 

владавине  

-Уме да уочи, издвоји и опише 

промене у Србији у време кнеза 

Михаила 

-Зна на који начин је завршио своју 

владавину кнез Михаило 

- Зна зашто се главна улица у 

Београду зове кнез Михајлова и шта 

пише и зашто на његовом споменику 

и зашто је важно за Ужице-

лок.историја 

-Зна да објасни значај Намесничког 

устава из 1869.године  

-Зна да узрочно-последично и 

хронолошки прецизно опише Велику 

Србије и Црне Горе у XIX веку  

- Зна целовито да опише Велику 

источну кризу и учешће Србије и Црне 

Горе и њој 
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Начертанијем био покушај 

стварања Балканског савеза  

-Зна да објасни појмове намесник 

и намесништво  

-Зна од када до када је била Велика 

источна криза и када је био 

Берлински конгрес 

-Зна ко влада Србијом у време 

Берлинског конгреса и коју носи 

титулу 

-Зна ко су Милан Обреновић и 

Јован Ристић 

-Зна шта спада у Државна обележја 

(грб, застава, химна) и препознаје 

обележја државе Србије 

-Зна да покаже на карти Србију 

пре и после Берлинског конгреса, 

уз помоћ наставника 

-Зна да наведе одлуке Берлинског 

конгреса које се односе на Србију, 

уз помоћ наставника 

-Зна да објасни појмове теократска 

држава и владика  

–Зна где се налазио центар 

Црногорске државе (Цетиње) и 

зашто баш ту  

-Зна порекло имена државе Црне 

Горе 

- Зна да је Цетињска митрополија 

остала центар православља за 

Србе, после укидања Пећке 

патријаршије- Зна на основу слике 

да именује Петра II Петровића 

Његоша 

-Зна да именује владарску 

династију Црне Горе (Петровић) 
-Зна којеНикола Петровић, кнез 

(1860-1910), краљ (1910-1918) 
-Зна да покаже на карти Црну Гору 

пре и после Берлинског конгреса 

-Зна да наведе одлуке Берлинског 

конгреса везане за Црну Гору 

источну кризу (1875-1878) уз 

показивање на карти 

-Препознаје у изворима да је 

национално надахнуће пратио развој 

романтизма у књижевности (анализа 

песме „Отаџбина“ Ђуре Јакшића) 
-Зна да опише друштво Црне Горе, 

подељено на племена и братства 

-Зна да опише мере које су уводили 

Петар I и Петар II не би ли како 

ујединили завађена племена 

-Зна да наведе књижевна дела Петра 

II Петровића Његоша 

-Зна да објасни значај Цетињске 

митрополије, поготово после 

укидања Пећке патријаршије 

-Зна на карти да покаже: Црну Гору, 

Брда, Цетиње 

-Зна ко је кнез Данило и да опише 

промене које је увео у Црну Гору 
(прелазак од теократске ка  световној држави 
и  Законик Данила I) 

-Зна да опише односе Петровића са 

српским владарима 

-Зна да опише учешће Црне Горе у 

Великој источној кризи  
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Српски народ 

под страном 

влашћу од краја  

XVIIIвека до 

седамдесетих 

годинаXIX века 
Срби под Хабзбуршком 

влашћу 

Положај Срба у Турској 

 

-монолошка 

(наративна) 

-дијалошка  

-илустративна 

демонстативна 

-текстуална 

-групни рад 

-рад у пару 

-индивидуални 

-фронтални 

-подстицање 

саморегулисаног 

учења 

-ИКТ у настави 

-годишњи тест 

- Зна да покаже на карти куда су 

били распрострањени Срби у 

Хабзбуршкој монархији (Војна 

крајина) 

-Зна да наведе начине на које су 

Срби покушавали да очувају своју 

народност, национални идентитет 

(Матица српска, СПЦ) 

-Зна када се Хабзбуршка 

монархија преобразила у Аустро-

Угарску (1867) и какве је то 

последице имало по положај Срба 

-Зна какве је последице по положај 

Срба имала Хрватско-Угарска 

нагодба (1873) 

- Разликује и именује сталеже 

српског становништва у Аустро-

Угарској (сељаци, градско становништво, 

трговци, занатлије, професори, учитељи) 

-Зна на карти да покаже Босну и 

Херцеговину, Стару Србију и 

Македонију 

-Зна да објасни узроке опадања 

власти и дисциплине у Османском 

царству и какве је то последице 

имало по положај хришћана-Срба 

-Зна на који начин Срби 

покушавају да поправе свој 

положај (устанци Луке Вукаловића, 

Невесињска пушка...) 

- Зна да наведе главне одлуке 

Берлинског конгреса које се 

односе на БиХ 

- Зна да наведе и објасни српске 

захтеве на Темишварском сабору 

1790. 

-Зна да наведе последице учешћа 

Срба у револуцији 1848/1849 на 

страни Аустријског цара (суштина 

Војводства Србије и Тамишког 

Баната) 

-Зна да објасни узроке и последице 

настанка Војводства Србије и 

Тамишког Баната и да ту територију 

покаже на карти  

-Зна ко је Светозар Милетић  

-Уме да узрочно-последично опише 

положај Срба у Аустро-Угарској 

- Зна како се манифестовала Српска 

револуција у овим крајевима 

-Зна да опише Невесињску пушку, 

догађај којим почиње Велика 

источна криза 

-Зна да опише како су одлуке 

Берлинског конгреса које су се 

односиле на БиХ одразиле на 

положај Срба у Старој Србији  

 

- Уме да анализира положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији-Аустро-

Угарској са различитих аспеката: 

верски, социјални, културни, 

национални, политички 

-Уочава корене анимозитета према 

Србима који се јављају код Хрвата 

током целог новог века, али од 

Хрватско-Угарске нагодбе много 

израженије  

-Зна да уочи, издвоји и опише положај 

Срба у Хабзбуршкој монархији током 

XIX века до 1878.године (Берлинског 

конгреса 

- Зна да покаже на карти Босански 

пашалук и опише Турску управу у 

њему до XIX века  

-Зна да узрочно-последично опише 

последице Османске управе у Босни, 

као и безвлашће које је настало у XIX  

веку 

 

Начин остваривања програма: 

При реализацији обавезних и изборних предмета,а уз стручну помоћ педагога и психолога наставник ће примењивати иновативне моделе 

наставе,у циљу стицања знања. 

Истовремено, на једном часу наставник ће примењивати више облика рада,вођен принципом индивидуализације.За рад је неопходно 

створити толерантну атмосферу и том приликом потстицати и подржавати индивидуалну укљученост ученика.Свакако незаборавити на 

повезивању теоријских знања и практичне примене.Наставна метода мора одговарати наставној јединициили теми и мора се преплитати и 

допуњавати са осталим наставним методама. 
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Циљ наставника мора бити  стварање целокупне личности детета(толерантност,елоквентност,свестраност,али незаборавити на примену 

стечених знања у свкодневном животу и стварање базичне основе за даље образовање).Личност детета наставнику мора бити на првом 

месту при реализацији поменутог процеса. 

 

ТЕМА КОРЕЛАЦИЈА 

1.УСПОН  ЕВРОПЕ -географија ( континенти, путовања, велика географска открића, развој привреде); 

- ликовна култура( сликарство,архитектура, хуманизам и ренесанса); 

-музичка култура (музика ренесансe); 

-техничко образовање (техничка открића, напредак, разлике); 

2.СРПСКИ  НАРОД ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 16. ДО КРАЈА 18. 

ВЕКА 

-географија (ширење Османлијског царства на континенте, Аустрија-Хасбуршка монархија 

Срба); 

-српски језик (епске песме, хајдучки и ускочки циклуси, развој књижевности-Доситеј 

Обрадовић, Вук Караџић); 

-ликовна култура ( архитектура,грађење цркава, манастира, барок); 

-приватни живот(начини живљења Срба). 

3.ДОБА РЕВОЛУЦИЈА -географија (државе Европе, Италија,Немачка,Француска,...развој привреде); 

-грађанско васпитање (уређење државе, положај грађана, уређење власти); 

-техничко  образовање (техничка открића, напредак и развој привреде). 

4. НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 

-географија ( државе на Балкану и њихово простирање); 

-српски језик ( Доситеј Обрадовић и Вук Караџић, мемоари М. Ненадовића); 

-грађанско васпитање ( положај  грађана, револуција, изграђивање и уређење власти, 

политичке странке); 

-веронаука (хришћанство и утицај цркве); 

-приватни живот (живљење, разлике богатих и сиромашних). 

5.СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ  ОД КРАЈА 18.ВЕКА ДО 70-

ТИХ ГОД. 19.ВЕКА 

-географија(некадашње државе-данашње државе) 

-ликовна култура(барок-Срби у Војводини) 

-грађанско васпитање(положај,права и обавезе у различитим 

државама) 

-етнологија(народна традиција,обичаји...) 

-приватни живот(начини живљења Срба и њихово поређење) 
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ГЕОГРАФИЈА 

 

 

Годишњи фонд часова:          72 

Недељни фонд часова:           2 

За обраду новог градива:       44 

За друге типове часова:          28 

 

Циљ наставе 

  Циљ наставе географије је усвајање знања о природно географским и друштвено-економским објектима, појавама и процесима и 

њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету 

као целини и месту и улози наше државе у свету. 

 

Задаци наставе 

  Задаци наставе географије током седмог разреда су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и 

развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. Настава географије треба да 

омогући: 

 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје облика рада током наставе географије,сврха,циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани 

 Упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачубЗемље и у непостедном окружењу 

 Картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу 

 Упознавање основних географских одлика ваневропских континената, њихових регија  и карактеристичних држава, њихових 

асоцијација и интеграција 

 Упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света 

 Развијање естетских опажања  и осећања, проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору 

 Изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 

 Развијање националног, европског и светског идентитета 

 Развијање толеранције,постојања и припадности мултиентничком,мултијезичком и мултикултуларном свету 

 Развијање опште културе и образовања 

 Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

  Ученици треба да: 

 Стекну знањао битним природногеографским одликамаваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

 Стекну знањао битним друштвеноекономским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 
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 Да се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу 

општем развоју и напретку човечанства 

 Упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света, разумеју проблеме у њему (пренасељеност, неједнак привредни 

развој, недостатак, хране, воде, енергије,минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови...) 

 Развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у припадности мултиентничком,мултијезичком и мултикултуларном 

срединама у свету 

 Упознају различите култре континената, њихових регија и држава и да кроз то развијају општу културу 

 Развијају жељу и стичу потребу за даљом образовањем 

 Кроз рад у настави географије проширују из картографије и оспособљавају се  да самостално користе географске карте као 

изворгеографских информација у процесу стицања нових знања и информација у свакодневном животу 

 да се оспособе да самостално користе географску литературу ради лакшег савладавања наставног градива 

 

Корелација  

  Наставни програм географије за седми разред ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, 

корелативан је и примерен интересовањима и развојним способостима ученика. Коорелација је са наставним предметима српски језик, 

ликовна култура, биологија, историја, математика, информатика,музичка култута. Коорелација је најизражајнија као вертикално 

повезивање наставног садржаја у срдмом разреду са наставним садржајима предмета Свет око нас (1. И 2. Разред), Природа и друштво (3. 

И 4. Разред) и географије за пети и географије за шести разред. 

 

Начин остваривања програма  

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) 

метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 

ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду 

основне школе обухватају систематско изучавање регионалне географије ваневропских континената, а програмску структуру чини осам 

наставних тема. Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, циљем, задацима и наставним садржајима географије за 

седми разред, са планом рада, начином рада, начином коришћења дидактичког материјала, стручне и научнопопуларне литературе. У 

оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената у целини, што треба да пружи могућност 

сагледавања општих одлика континената да би се на основу њих могле јасније уочите особености њихових регија и појединих држава. 

Регионална географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке могућности да 

ученици упознају различите регије и државе на Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у погледу становништва, 

природних богатстава, друштвено-економских односа и степена развијености привреде. Наставни садржаји регионалне географије 

ваневропских 
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континената одабрани су по егземпларном и функционалном дидактичком принципу што је омогућило линеарно- степенасто структуирање 

по Керовом систему. Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број часова, а слобода и 

креативност наставника се огледа у самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних метода, техника, активности, 

дидактичких средстава и помагала. Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност 

природногеографских одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет) којима се истичу поједине регије и указивати на 

разноврсност њиховог природног богатства. Природногеографске одлике односе се на опште одлике континената, регија и држава. 

Приликом обраде ових садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца географске 

средине. При обради ових географских садржаја посебну пажњу треба посветити проблемима заштите и унапређивања животне средине. 

Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, природни прираштај, 

културно-образовни ниво, миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај држава у свету. Кроз друштвеногеографске Завод за 

унапређивање образовања и васпитања садржаје упознати ученике са демографским развојем и насељеношћу појединих делова света. Ово 

наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и 

изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици се упознају са 

популационом политиком и њеним значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена 

и трансформација током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у свету. Потребно је 

наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских појава, процеса и односа који истовремено утичу на 

развој привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати на постојеће разлике у степену демографске развијености 

континената, као и на противуречности које постоје између њихових природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. При 

обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи 

развоја, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а 

избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних података. Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици 

схвате разгранатост и развојност међусобне политичке, економске, културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и 

организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и место 

наше земље у овој сфери. Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно 

деловање на ученике, развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност сарадње 

земаља у региону, на континенту и на глобалном нивоу. У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне 

методе, облике и средства рада да би наставне садржаје учинио приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. Потребно 

је да се избегава вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост, систематичност и креативност. Фонд часова треба рационално 

користити у складу са наставним садржајима. Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала истраживања, а потом 

презентацију географских одлика неког дела света, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког 

појединца. У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима наставног рада. 

Поред географских карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке материјале који доприносе очигледности и 

трајности знања и умења код ученика. 
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ГЕОГРАФИЈА 7, приручник за наставникегеографије за 7.разред,Зоран Славнић 

Видео материјал, Нови Логос 

Друго 
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1.  
Увод  

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји 

регионалне географије ваневропских континената 
1 1     1 ЧАС 

2.  

Опште географске одлике Азије 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природно богатство и привреда; 

Регионална и политичка подела 

 

22 

4 

 

14 

2 

 

3 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

 

 

21 час 

2.1.  

Југозападна Азија  

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; Турска 

4 3 1     

2.2.  Јужна Азија 4 3 1     
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Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Индија 

2.3.  

Југоисточна Азија  

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; 

Индонезија 

4 3 1     

2.4.  

Средња Азија  

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда  

2 1  1    

2.5.  

Источна Азија  

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; Кина и 

Јапан 

4 2  1 1   

3.  

Опште географске одлике Африке 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела 

 

14 

4 

 

8 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

1 

  

 

3.1.  

Северна Африка 

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; Египат 

3 2 1     

3.2  

Источна Африка  

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда  

2 1 1     

3.3 

Западна Африка 

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда  

2 1  1    

3.4 

Јужна Африка 

Географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; 

3 2   1   
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Јужноафричка Република 

4.  

Опште географске одлике Северне Америке 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; Друштвеноекономске 

одлике; Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; Сједињене 

Америчке Државе; Канада 

12 6 3 2 1  12 часова 

4.1 

Опште географске одлике Средње Америке 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; 

Друштвеноекономске одлике; Природна 

богатства и привреда; Регионална и политичка 

подела; Мексико 

3 2 1    3 часа 

5.  

Опште географске одлике Јужне Америке 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; 

Друштвеноекономске одлике; Природна 

богатства и привреда; Регионална и политичка 

подела; Бразил; Аргентина 

9 4 1 1  1 9 часова 

6.  

Опште географске одлике Аустралије и 

Океаније 

Основни географски подаци о континенту; 

Природногеографске одлике; 

Друштвеноекономске одлике; Природна 

богатства и привреда; Регионална и политичка 

подела; Нови Зеланд 

5 2 1 1 1  5 часова 

7.  

Општегеографске одлике Арктика 

Основни географски подаци о континенту; 

Откриће и истраживања Арктика, име; 

Географски положај и величина; Природна и 

економска обележја 

2 1 1    2 часа 

7.1 

Опште географске одлике Антарктика 

Основни географски подаци о континенту; 

Откриће и истраживања Антарктика, име; 

Географски положај и величина; Природна и 

економска обележја 

2 1 1    2 часа 

8. 

Свет као целина 

Савремени политичкогеографски процеси у 

свету; Неоколонијализам, интеграције и 
2 1 1    4 ЧАСА 
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глобализам; Формирање политичке карте света 

  72 41      

 

 

 
 

 
Образовни стандарди и начин провере остварености образовних стандарда 

 
 
 

Основни ниво 
 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
ГЕ.1.3.2 дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској карти 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре 
становништва 
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
Напредни ниво 

 
 
 

 ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 
чињеница – објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и 
насеља 
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
- ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 
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ФИЗИКА 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

– развијање функционалне писмености, 

– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

– разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, 

– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања, 

– развијање логичког и апстрактног мишљења, 

– схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

– развијање способности за примену знања из физике, 

– схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине, 

– развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци  

Ученик треба да: 
– разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером 

(време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...), 

– користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе, 

– стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела  

(бестежинско стање), 

– упозна силу трења, 

– разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

– на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије), 

– прави разлику између температуре и топлоте, 

– уме да рукује мерним инструментима, 

– користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.  
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 Садржај 

програма 
Обрада Утврђивање 

Лабораторијске 

вежбе 
Укупно 

I Сила и кретање             9             14               2            25 

II 

Кретање тела под 

дејством силе 

теже. Сила трења 

            4 

 

             6 

 

               2            12 

III Равнотежа тела             5             5                1             11 

IV 

Механички рад и 

енергија. Снага 

 

6 

 

            7               2             15 

V Топлотне појаве             3             5               1              9 

Укупно 

30 33 9 72 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења  

1.2.1. Ученик уме да препозна 

врсту кретања према облику 

путање. 

1.2.2 Ученик уме да препозна 

равномерно кретање на 

примерима. 

1.2.3. Ученик уме да израчуна 

средњу брзину, пређени пут 

или протекло време ако су му 

познате друге две величине  

(користи образац v=s/t). 

1.4.4. Ученик уме да препозна 

јединице за брзину. 

2.2.1. Ученик уме да препозна 

убрзано кретање, препознаје да 

тело које се креће убрзано 

(успорено) у истим временским 

интервалима прелази различите 

путеве; препознаје убрзано и 

успрено кретање кроз промену 

брзине. 

2.2.2. Ученик зна шта је механичко 

кретање и величине које га 

описују, зна да је убрзаање 

промена брзине у јединици 

времена и разликује брзину од 

убрзања. 

3.2.1. Ученик уме да примени односе 

између физичких величина које 

описују равномерно променљиво 

праволинијско кретање,  зна да 

користи везу између брзине и 

убрзања као и пређеног пута, брзине 

и убрзања код равн.убрзаног 

кретања.  

 

 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛА 

ТРЕЊА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

1.1.1. Ученик уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на тела која 

мирију или се крећу 

равномерно, зна да је 

гравитациона сила узрок 

падања тела а сила трења 

узрок заустављања.  

1.2.1. Ученик уме да препозна 

2.1.2. Ученик зна основне особине 

гравитационе силе,зна да је увек 

привлачна и да зависи од масе тела 

и зна да је то сила теже. 

 

3.2.1. Ученик уме да примени однос 

физичких величина које описују 

слободни пад и вертикални 

хитац.(уме да израчуна пређени пут 

и брзину код наведеног кретања.) 
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саморегулисаног 

учења 

врсту кретања према облику 

путање. 

 

 

РАВНОТЕЖА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.2.1. Ученик уме да препозна 

врсту кретања према облику 

путање.  

2.1.1. Ученик уме да препозна силу 

потиска у случају пливања тела, 

препознаје правац и смер деловања 

силе као и равнотежу тела. 

2.1.2. Ученик зна основне особине 

силе потиска, зна да се јавља кад се 

чврсто тело урони у течност и зна 

одреди правац и смер силе 

потиска. 

2.1.3. Ученик уме да препозна када 

је полуга у стању равнотеже, уме 

да примени услов равнотеже. 

(пример:Ако се клацкају отац и 

син ученик зна да међу понуђеним 

одговорима препозна растојање од 

тачке ослонца ако је дат однос 

њихових маса). 

2.1.4. Ученик разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања, да у 

случају деловања колинеарних 

сила њихова резултанта одређује 

врсту кретања.(убрзано кретање, 

успорено кретање, стање мировања 

или равномерног праволинијског 

кретања.) 

2.1.5. Ученик разуме и примењује 

појам густине и на основу података 

густине средине и тела закључује 

да ли тело плива, лебди или тоне. 

3.1.1. Ученик разуме и примењује 

услове равнотеже полуге, зна да је 

услов за равнотежу полуге једнакост 

момената силе у односу на тачку 

ослонца, зна која сила даје највећи 

односно најмањи момент силе у 

односу на тачку ослонца, зна да  

израчуна интензитет момената сила 

које се јављају код полуге. (Пример: 

Клацкалица и кантар) 

3.1.2. Ученик зна какав је однос сила 

које делује на тело које мирује или се 

равн.креће, односно зна кад је тело у 

стању статичке и динамичке 

равнотеже. 

 

МЕХАНИЧКИ РАД, 

СНАГА И ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

2.4.1. Уме да користи важније 

изведене јединице Si система 

и зна њихове ознаке (Пример: 

За силу,рад енергију и снагу). 

2.4.3. Ученик уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина 

из једне јединице у другу 

(користи префиксе мили кило 

и мега и уме да претвара 

јединице). 

2.5.1. Ученик зна да 

3.5.1. Ученик разуме да се укупна 

механичка енергија тела при 

слободном паду одржава (разуме 

да при слободном паду, хицу 

навише и наниже  кинет.енергија 

прелази у потенцијалну и обрнуто 

тако да њихов збир остаје сталан). 

 

2.4.1. Уме да користи важније 

изведене јединице Si система и зна 

њихове ознаке (Пример: За силу,рад 

енергију и снагу). 

2.4.3. Ученик уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина из 

једне јединице у другу (користи 

префиксе мили кило и мега и уме да 

претвара јединице). 

2.5.1. Ученик зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависе од 
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кинетичка и потенцијална 

енергија зависе од брзине 

односно од висине на којој се 

тело налази. 

2.5.3. Ученик уме да препозна 

појмове рада и снаге (зна да је 

механички рад једнак 

производу силе и пута и 

препознаје да је снага једнака 

извршеном рад у јединици 

времена). 

брзине односно од висине на којој се 

тело налази. 

2.5.3. Ученик уме да препозна 

појмове рада и снаге (зна да је 

механички рад једнак производу 

силе и пута и препознаје да је снага 

једнака извршеном рад у јединици 

времена). 

 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.5.1. Ученик зна да агрегатно 

стање тела зависи од његове 

температуре, ако му је 

позната температура тела и 

температуре топљења и 

кључања, зна да одреди у ком 

се агрегатном стању налази 

тело, зна температуру 

мржњења и кључања воде под 

нормалним условима. 

1.5.2. Ученик уме да препозна 

да се механичким радом може 

мењати температура тела 

,препознаје да трење може да 

доведе до промене 

температуре. 

2.5.4. Ученик зна да унутрашња 

енергија зависи од температуре 

тела то јест да порастом 

унутрашње енергије расте и 

температура. 

2.5.5. Ученик зна да запремина 

тела зависи од температуре, зна да 

се чврста тела при загревању шире 

а при хлађењу скупљају. 

. 

3.5.2. Ученик уме да препозна 

карактеристичне процесе и термине 

који описује промене агрегатних 

стања, зна основне особине 

агрегатних стања (чврсто, течно и 

гасовито), зна шта су топљење, 

очвршћаваље, испаравање и 

кондензација. 

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ.Од свих метода  логичког закључивања  које се користе  у 

физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење једноставних експеримената за 

деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за физику  и истраживачки приступ природним 

наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи материјал или предмете из свакодневног живота. 

Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког излагања,кроз 

систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима разумевање и трајно усвајање.При 

обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 

При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака одвија се кроз  

три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата. 

Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења. 

Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 
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Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика наставе:демонсртационих 

огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елемнтарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за 

успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприноси развијању менталних способности, формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Задаци наставе математике су да ученике оспособи да: 

 Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу. 

 Стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад. 

 Развијање учениове способности посматрања, опажања и логичког, аналитичког и апстрактног мишљења. 

 Развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости. 

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

 Усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима. 

 Савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција. 

 Упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа. 

 Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометрјским конструкцијама. 

 Припрена ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука. 

 Стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

Oперативни  задаци: 

  Ученике треба оспособити да : 

  -схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

  -упознају појам степена и операције са степенима  

  -умеју да изводе основне операције са полиномима , да примене формуле за квадрат бинома и разлику квадрата,растављање полинома на 

чиниоце 
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  - да упознају правоугли координатни систем и његову примену 

  -да упознају директну и обрнуту проппрционалност и да практично примене на разне проблеме из живота и других наука 

  -да знају Питагорину теорему и да је примене у разним геометријским фигурама 

  -да упознају најважнија својства многоугла и круга , да знају најважније обрасце  и да их примене у одговарајућим задацима 

  -да схвате појам размере дужи и својства пропорције 

  -да умеју да разумеју математички диктат и реше једноставније текстуалне задатке 

 

Литература на коју се ослања планирање и припремање наставе: 

-Радни уџбеник- Математика 7 -Klett Небојша Икодиновић 

                                                               Слађана Димитријевић 

-Збирка задатака- Математика 7-Klett Сања Милојевић 

                                                                 Ненад Вуловић 

-Приручник за наставнике  Математика 7-Klett Небојша Икодиновић 

                                                                                Слађана Димитријевић  

                                                                         

-,,Знам за матуру ,,Збирка задатака за завршни испит у осн.образовању  

                                                                                 Ружица Павлићевић 

                                                                                  Милица Вајукић 

-Математички лист  - Друштво математичара Србије 

 

Начини реализације:  

У свим наставним темама 7. Разреда се примењује фронтални, индивидуални, рад у пару, а у темама Питагорина теорема, многоуглови и 

круг је планирана и мултимедијална настава.  

 

 Тeма Обрaдa 
Вeжбa и 

прoвера 
Укупно 

1. Пoнављање градива из претходног разреда - 3 3 

I  

П
О

Л
У

Г
О

Д

И
Ш

Т
Е

   

2. Реални бројеви 7 8 15 

3. Питагорина  теорема 6 10 16 
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4. Алгебарски рационални изрази-I дeo 5 9 14 

5. Многоугао 5 6 11 

6. Алгебарски рационални изрази- II дeo  13 18 31 

II П
О

Л
У

Г
О

Д
И

Ш
Т

Е
  

7. Зависне величине и њихови графици 7 11 18 

8. Круг 6 8 14 

9. Сличност 5      6 11 

10. Систематизација - 3 3 

11. Писмени задаци - 8 8 

Укупно: 54     90 144 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

● Квадрат рационалног 

броја и квадратни 

корен 

● Ирационални бројеви 

●Реални бројеви и 

операције са њима 

● Jеднакост a2
=|a| 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

 

- 2.2.2. оперише са степенима и зна шта 

је квадратни корен; 
 

3.2.2. користи особине степена и 

квадратног корена; 

2. ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

● Израчунавање 

страница правоуглог 

троугла 

● Примена Питагорине 

теореме на 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

-тематске надеље 

-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 

2.3.2. уме да одреди однос углова и 

страница у троуглу и збир углова у 

троуглу и четвороуглу и да решава 

задатке користећи Питагорину 

теорему; 

2.4.3. уме да дату величину искаже 

приближном вредношћу 

3.3.2. користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; 

3.4.2. процењује и заокружује дате 

податке и рачуна са таквим приближним 

вредностима; 
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правоугаоник и квадрат 

● Примена Питагорине 

теореме на 

једнакостранични и 

једнакокраки троугао 

● Примена Питагорине 

теореме на ромб и 

трапез 

● Примена Питагорине 

теореме на правоугли 

троугао са угловима 30, 

60 или 45 степени 

површину троугла, квадрата и 

правоугаоника на основу 

елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; 

уме да израчуна непознату 

страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину 

теорему). 

1.4.4. при мерењу бира 

одговарајућу мерну јединицу; 

заокружује величине исказане 

датом мером.; 

3. РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

● Степен чији је 

изложилац природан 

број 

● Множење и дељење 

степена једнаких 

основа 

● Степен производа и 

количника 

● Степен степена 

● Појам рационалног 

алгебарског израза 

● Појам полинома и 

монома 

● Сабирање и 

одузимање полинома 

● Множење полинома 

● Квадрат бинома 

● Разлика квадрата 

● Растављање 

полинома на чиниоце 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

1.2.2. уме да израчуна степен 

датог броја, зна основне 

операције са степенима. ; 

1.2.3. сабира, одузима и множи 

мономе; 

 

2.2.2. оперише са степенима и зна шта 

је квадратни корен; 

2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме 

да помножи два бинома и да квадрира 

бином; 

 

3.2.2. користи особине степена и 

квадратног корена; 

3.2.3. зна и примењује формуле за 

разлику квадрата и квадрат бинома;  

-увежбано трансформише алгебарске 

изразе, своди их на најједноставнији 

облик; 

 

4. МНОГОУГАО 

● Појам и врсте 

многоугла 

● Углови и дијагонале 

многоугла 

● Правилни 

многоуглови 

● Обим и површина 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

 

 

- - - 
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правилних многоуглова 

5. ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ 

● Правоугли 

координатни систем 

● Растојање између две 

тачке у координатном 

систему 

● График зависности 

међу величинама 

● Директна 

пропорционалност 

● Обрнута 

пропорционалност 

● Пропорција и 

примена 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-мултимедијална 

настава 

-тематске надеље 

1.5.1. изражава положај објеката 

сврставајући их у врсте и колоне; 

одреди положај тачке у првом 

квадранту координатног система 

ако су дате координате и 

обратно; 

1.5.2. чита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из 

табеле, и одређује минимум или 

максимум зависне величине; 

1.5.3. податке из табеле прикаже 

графиконом и обрнуто; 

1.5.4.одреди задати проценат 

неке величине; 

1.2.4. одреди вредност функције 

дате таблицом или формулом; 

1.4.3. користи различите апоене 

новца; 

2.5.1.влада описом координатног 

система (одређује координате тачака, 

осно или централно симетричних итд); 

2.5.2.чита једноставне дијаграме и 

табеле.  

2.5.3. обради прикупљене податке и 

представи их табеларно или графички;  

2.5.4. примени процентни рачун у 

једноставним реалним ситуацијама (на 

пример, промена цене неког производа 

за дати проценат ); 

 2.2.4. уочи зависност међу 

променљивим, зна функцију y=ax и 

графички интерпретира њена својства; 

везује за та својства појам директне 

пропорционалности и одређује 

непознати члан пропорције; 

2.4.2. претвора износ једне валуте у 

другу правилно постављајући 

одговарајућу пропорцију; 

3.5.1. уме да одреди положај 

(координате) тачака које задовољавају 

сложеније услове; 

3.5.2. тумачи дијаграме и табеле; 

3.5.4. примени процентни рачун у 

сложенијим ситуацијама; 

3.2.4. разликује директно и обрнуто 

пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; 

6. КРУГ 

● Углови круга 

● Примена Питагорине 

теореме на круг 

● Обим круга, број π 

● Дужина кружног 

лука 

● Површина круга 

● Површина кружног 

прстена и исечка 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

-угледни час 

-тематске надеље 

1.3.3. влада појмовима: круг, 

кружна линија (издваја њихове 

основне елементе, уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; уме да израчуна обим и 

површину круга датог 

полупречника); 

 

2.3.3. користи формуле за обим и 

површину круга и кружног прстена; 

2.4.1.  пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

јединицама за дужину и масу; 

3.3.3. уме да одреди централни и 

периферијски угао, рачуна површину 

кружног исечка, дужину кружног лука;  

3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима; 

7. СЛИЧНОСТ 

● Размера дужи. 

Самерљиве и 

несамерљиве дужи 

● Конструктивна 

подела дужи у датој 

размери m : n,   m,n ε N 

● Пропорционалност 

дужи 

● Сличност троуглова 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

 

 

 

- - - 
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БИОЛОГИЈА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА – 2 часа недељно  

УКУПНО ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ –72 часа 

 

Циљеви и задаци 

1.Циљ наставе биологије је : 

♣ развијање љубави према природи и подстицање жеље да се она истражује. 

♣ усвајањем образовно-васпитних садржаја како би ученици стекли основна знања о  грађи и функционисању човечијег организма, 

развијали здравствену културу, хигијенске навике и схватили значај репродуктивног здравља.  

 

2. Задаци 
♣ Општи задаци предмета су стицање основних појмова о живом свету и окружењу те законитостима које у њему владају. Кроз овај 

предмет код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, способности опажања и повезивања знања у 

решавању проблема, као и  одговоран однос према природи, заштити природе  и сопственом здрављу кроз развијање хигијенских навика и 

здравственe културe. 

 

♣ Оперативни задаци наставе биологије у овој годинуи су да ученици:  
Ученици треба да: 

-науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни положај човека данас ; схвате шта проучавају 

антропологија, анатомија, морфологија и хигијена и колики су њихов значај и примена; стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и 

органских система у организам као целину; упознају основну грађу и улогу коже; упознају облик и грађу костију и мишића; упознају грађу и функцију 

нервног система  и чула; упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом; упознају грађу и 

функцију система органа за варење; упознају грађу и функцију система органа за дисање; упознају грађу и функцију система органа за циркулацију; 

упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја; упознају грађу и функцију система органа за 

размножавање, фазе у полном сазревању човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол; упознају најчешћа обољења и повреде органских 

система човека; науче основна правила пружања прве помоћи; развијају неопходне хигијенске навике; схвате значај здравствене културе и 

репродуктивног здравља; схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног нарушавања; упознају 

се са могућим еволутивним путевима човека.критичког мишљења, објективним и логичким расуђивањем као и хуманим односима међу половима. 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески и друге литературе 

Уџбеник за седми   разред „Биологија 7“, Клетт , Славица Здравковић 

Радна свеска „ Биологија 6“, Клетт, Славица Здравковић  

Приручник за наставнике биологије у седмом разреду, Клетт 

Необавезна литература: 

 енциклопедије и друга стручна литература 
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 едукативни и научно-популарни часописи 

 За додатну наставу удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и 

прошлих година 

Корелација са другим предметима 

  Језици- називи појединих органа су случни и на енглеском језику или дру.језицима 

  Математика- увиђање односа површине и запремине што је од значаја за схватање грађе коже, нерв.система....; 

  Хемија- биохемијске реакције ( метаболизам ) у ћелији и органским системима (дисање, варење), као и биолошки важна једињења; 

алкохол; Мирис је супстанца која сама или у смеши с другим састојцима пријатно делују на човеково чуло мириса.  

  Физика- електрицитет и друге физичке појаве и области попут оптике, које су од значаја за функционисање нашег организма; 

звучни таласи 

  Историја- порекло и развој људског друштва; научна открића у прошлости и сазнања о хигијени и болестима некада ( гихт,тифус..) 

  Географија- свет као целина, становништво и насеља различити типови људи у зависности од поднебља где живе;  

  Историја: порекло и историјски развој човека 

  Ликовно вас.- музички инструменти као илустрација за гласне жице и чуло слуха, а распоред и грађа органа за кретање као део 

израде људског акта; 

  Физичко вас.- повезаност хигијенских навика и практиковања спорта (крос) и учење о мишићима 

  Грађанско васп.- породица и здравље 
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Стандарди 

1. 
ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ 

ЉУДСКЕ ВРСТЕ 
3 1 / / 4 4 

БИ.1.3.8.   БИ.1.3.9.    

БИ. 2.3.5.   БИ.3.3.5    БИ.3.3.6.  
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2. ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ  

ТЕЛА 
32 14 11 2 59 46 

БИ.1.2.2.   БИ.1.2.3.   БИ.1.2.4.   БИ.1.2.6.   БИ.1.2.7.   

БИ.1.3.4.   БИ.1.3.7.   БИ.1.5.1.   БИ.1.5.5.   БИ.1.5.7.   

БИ.1.5.8.   БИ.2.2.1.   БИ.2.2.2.   БИ.2.2.4.   БИ.2.2.6.   

БИ.2.2.7.   БИ.2.2.8.   БИ.2.2.9.   БИ.2.5.1.   БИ.3.2.1.   

БИ.3.2.2.   БИ.3.2.3.   БИ.3.2.4.   БИ.3.2.6.   БИ.3.2.7.   

БИ.3.2.8.   БИ.3.3.1.   БИ.3.3.4.   БИ.3.5.1.   БИ.3.5.2.   

БИ.3.5.5.   БИ.3.5.6.   БИ.3.5.8.  

3. РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 
5 4 / / 9 9 

БИ.1.5.10.   БИ.1.5.12.   БИ.2.5.1.   БИ.2.5.5.   

БИ.3.5.7.  

УКУПНО 40 19 11 2 72  

 

 

 
САДРЖАЈИ 
НАСТ.ТЕМЕ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСХОДИ  УЧЕЊА КОРЕЛАЦИЈА ЕВАЛУАЦИЈА 

 

1. ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

-Наука о човеку – 
антропологија. 

-Порекло и 
историјски развој 
човека.  

-Преци данашњег 
човека.  
-Људи данас. 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
-илустративних радова 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знањ 

Ученици треба да: 

-науче основне податке о постепеном 
развитку људске врсте, етапе у развитку 
савременог човека и еволутивни положај 
човека данас 
-дефинише антроп. као науку која проучава 
анатомс. и физиолошке карактеристике 
човека, културу, сличности и разлике међу 
људима; 

Географија: Свет као 
целина, становништво и 
насеља 

 
Историја: Порекло и 
историјски развој човека 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

2. ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ  ТЕЛА 
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-Нивои организације 
биолошких система. 
Човек – органски 
системи. 

-Ћелија: величина, 
облик, основна грађа 
(ћелијска мембрана, 
цитоплазма, 
органеле, једро, DNK, 
хромозоми). Деоба 
ћелија.   

-Кожни систем 
човека 

-Скелетни сист. 
човека 

-Мишићни  сис. 
човека 
-Нервни систем 
човека 

-Систем жлезда са 
унутрашњим 
лучењем човека 

-Систем чулних 
органа човека 

-Систем органа за 
варење човека 

-Систем органа за 
дисање човека 

-Систем органа за 
циркулацију човека 

-Систем органа за 
излучивање човека 

- -Систем органа за 
размножавање 
човека 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
-илустративних радова 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

Вежба:Посматрање грађе ћелије на 
трајном микроскопском препарату 
Вежба:Посматрање грађе коже на  трајном 
микроскопском препарату 
Вежба:Посматрање костију, зглобова и 
шавова. 
Вежба:Посматрање мишићног ткива на 
трајном микроскопском препарату 
Вежба:Посматрање нервног ткива на 
трајном микр. преп.. Испитивање рефлек а 
бутног мишића. 
Вежба:Испитивање 
оштриневида.Испитивање и разликовање 
боја 

Ученици треба да:: 

-детаљно познају грађу ћелија и ткива и 
повезаност органа и органских система у 
организам као целину; 

-схвате основну грађу и улогу коже; 

-упознају грађу и улогу различитих типова 
костију и мишића и принципе функционисања 
зглобова; 

-упознају грађу и улогу нервног система и 
чула,  њихово функционисање и значај; 

-упознају грађу, улогу и принципе 
функционисања жлезда са унутрашњим 
лучењем и њихову повезаност са нервним 
системом; 

-упознају грађу система за варење, типове и 
фазе варења; 

-упознају грађу и функционисање система 
органа за циркулацију телесних течности и 
њихову улогу у организму; 

-науче грађу и функционисање система 
органа за размену гасова; 

-упознају улогу система органа за циркулацију 
у размени гасова; 

Математика- увиђање односа 
површине и запремине што је 
од значаја за схватање 
грађекоже, нерв.система....; 
 
Физика- електрицитет 
(ел.потенцијал) и друге 
физичке појаве и области попут 
оптике, које су од значаја за 
функционисање нашег 
организма: звучни таласи 
 
Ликовно вас.- музички 
инструменти као илустрација за 
гласне жице и чуло слуха, а 
распоред и грађа органа за 
кретање као део израде 
људског акта; 
 
Језици-називи појединих 
органа су случни и на 
енглеском језику  
 Нпр. 
Анус (лат. Ānus) 
Пенис (лат. penis) 
Mатерница или 
утерус (лат. uterus) 
 
gušterača ili pankreas 
eng.Pancreas 
 
Štitna žlezda 
(tireoidea,štitnjača, lat. 
 glandula thyreoidea)... 
 
Анатомија(грчки: νατομία 
анатомија 
 
Плућне алвеоле- Лат. 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

  
Вежба:Таблице правилне исхране 
Вежба: Доказивање присуства угљен-
диоксида у издахнутом ваздуху 
Вежба:Посматрање крви на трајном 

-упознају грађу и улогу система органа за 
излучивање и њихов значај за промет 
материја; 
-науче грађу и функционисање система 
органа за размножавање, фазе у полном 

 pulmonis alveolus  
Орган-  од грчке речи 
 organon, 
односно латинске речи organu
m 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://hr.wikipedia.org/wiki/Latinski
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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микроскопском препарату 
Вежба: Мерење пулса и крвног притиска 
Вежба: Упознавање  грађе бубрега - 
дисекција бубрега 
 
 
 

сазревању човека и биолошку регулацију 
процеса везаних за пол; 
 

 
Хемија- Мирис је супстанца  
која сама или у смеши с 
другим састојцима пријатно 
делују на човеково чуло 
мириса.  
 
 

3. РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

-Дефиниција 
здравља.  

-Пубертет и 
адолесценција. 

-Проблеми везани за 
период одрастања 
(делинквенција, 
болести зависности).  

-Почетак полног 
живота. Хумани 
односи међу 
половима. 
Контрацепција. 

-Ризично понашање и 
сексуално преносиве 
болести – превенција 
и лечење.   
Значај и планирање 
породице. Наталитет 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
-илустративних радова 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

 

Ученици треба да:  

-стекну неопходне хигијенске 
навике за очување властитог 
здравља и здравља других људи; 

-разумеју радне навике и 
способност за самостално 
посматрање и истраживање; 

-усвоје основна знања о 
болестима зависности 

-усвоје основна знања о 
заразним болестима 

-упознају систем заштите, 
сузбијања и лечења ових болести 
 

Грађанско васп: Породица и 
здравље 
 
Хемија: Алкохол 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

ХЕМИЈА 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима; развијање мотивисаности, заинтересованости за предметне садржаје,  функционалне 

хемијске писмености, способности за извођење једноставних хемијских истраживања, логичког и апстрактног мишљења и критичког става 

у мишљењу; развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација, свести о важности одговорног односа према 

животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; развијање 

радозналости и потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и кроз то позитивног става према учењу хемије, свести о 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
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сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији, разумевања промена и појава у природи на основу знања 

хемијских појмова, теорија, модела и закона. 

Задаци наставе хемије: 

– омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

– омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, као и њен значај за развој различитих технологија и 

друштва уопште; 

– оспособити ученике да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола, формула и једначина;  

– створити наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе и при том развијати аналитичко мишљење и критички став у мишљењу; 

– створити наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, 

руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама;    

– оспособити ученике за извођење једноставних истраживања; 

– створити ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство у решавању теоријских и 

експерименталних проблема; 

– створити ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

– омогућити ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га 

примењују. 

Коптролне вежбе и писмени задаци: контролне вежбе: 1. последња недеља октобра, 2. друга недеља децембра, 3. друга недеља марта, 4. 

трећа недеља априла, 5. последња недеља маја. 

Литература: Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Хемија за седми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2009. 

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Радна свеска из хемије за седми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2009. 

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 

2009. 
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Наставни предмет:  ХЕМИЈА Разред: СЕДМИ 

Редни  

број  

наставне  

теме 

НАСТАВНА  

ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова 

по теми 

Број часова за 

 

обраду 
лабораторијске 

вежбе 
остале типове часова 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 4 1 2 1 

2. ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 15 6 3 6 

3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

3.1. АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА 15 7 1 7 

3.2. 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ 

ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: 

АТОМИ, МОЛЕКУЛИ И ЈОНИ 

15 6 2 7 

4. 
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ –  

РАСТВОРИ 
10 3 3 4 

5. 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 
15 5 1 9 

Укупно 72 32 12 29 
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НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ(СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1. Хемија и њен 

значај 

- рад у групи 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.9.загрева супстанцу на безбедан 

начин  

ХЕ1.1.10.измери масу,запремину и 

температуру супстанце 

ХЕ 1.2.10.безбено рукује супстанцама, 

посуђем и прибором 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 

датом упутству 

ХЕ.2.6.1.*  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да при том 

користи одговарајуће инструменте 

ХЕ.2.6.2.*  табеларно и графички 

прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију резултата 

 

2. Основни 

хемијски 

појмови 

     - супстанца, 

својства и  

       промене 

    - смеше 

- групни рад 

- учење путем 

тестова 

- истраживачки 

рад 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.1.измери масу, запремину и 

температуру супстанце 

ХЕ 1.1.2. о практичној примени 

елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења на основу 

њихових својстава 

ХЕ 1.1.3.на основу којих својстава 

супстанце се могу да се раликују, 

којим врстама промена подлежу, као и 

да се при променама укупна маса не 

мења 

ХЕ 1.1.8 значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина, база, 

со и индикатор. 

ХЕ 1.1.9.загрева супстанцу на безбедан 

начин  

ХЕ 1.1.11.сас тави апаратуру изведе 

поступак цеђења 

ХЕ 1.1.12 у једноставним огледима 

испита својства супстанци (агрегатно 

стање, мирис, боју, магнетна својства 

растворљивост) као и да та својства 

опише 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 

ХЕ 2.1.2.значење термина:материја, 

хомогхена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супст 

итуција, адиција, анхидрид, изомер и 

изотоп 

ХЕ 2.1.7.у огледима испитује својсва 

супстанци и податке приказује табеларно 

или шематски.  

ХЕ.2.6.2.*  табеларно и графички 

прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију резултата 

 

ХЕ 3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезано са 

њиховим својствима 

ХЕ 3.1.7.на основу својстава 

састојака смеше да изабере и 

изведе одговарајући поступак за 

њихово раздвајање 

ХЕ 3.1.8. да осмисли 

експериментални поступак 

према задатом циљу/проблему/ 

питању за истраживање, 

забележи и приказује резултате 

табеларно и графички, 

формулише објашњење и изведе 

закључак  

ХЕ 3.6.1.* препознаје 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ 3.6.2. * постави хипотезе 

ХЕ 3.6.3. * планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ 3.6.4. * донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

добијених у експерименталном 

раду 
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датом упутству 

3. Структура 

супстанце 

- грађа атома 

- ПСЕ 

- хемијска 

симболика 

- хемијске везе 

- валенца 

- релативна 

атомска и  

 молекулска маса 

- кристалне 

решетке 

- примена ИКТ у 

настави 

- дебата 

- учење путем 

тестова 

- групни рад 

- вршњачка 

едукација 

- рад у пару 

ХЕ 1.1.4.Да су чисте супстанце 

изграђене од атома, молекула и јона и 

те честице се међусобно разликују по 

наелектрисању и сложености грађе. 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним и 

јонским једињенима 

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина, база, 

со и индикатор. 

ХЕ 2.1.1.како тип хемијске везе одређује 

својства сипстанци (температуре 

топљења и књучања, као и 

растворљивост супстанци) 

ХЕ 2.1.2.значење термина:материја, 

хомогхена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супст 

итуција, адиција, анхидрид, изомер и 

изотоп 

ХЕ 2.1.4.да саставља формуле 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

једначина хемијских реакција 

неутрализације и супституције. 

ХЕ 3.1.1.разлику између чистих 

супстанци (елемената и 

једињења) и смеша на основу 

врста честица које их изграђују  

ХЕ 3.1.3.да су својства 

супстанци и промена којима 

подлежу условљене разликама 

на нивоу честица 

ХЕ 3.1.4.структуру атома, 

молекула и јона, које их 

елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома,молекула и 

јона. 

4. Хомогене 

смеше – раствори 

   - раствори 

   - растворљивост 

   - процентни 

садржај 

   - вода 

 

- групни рад 

- истраживачки 

рад 

- вршњачка 

едукација  

- учење путем 

тестова 

- дебата 

- фестивал науке 

ХЕ 1.1.1. . измери масу, запремину и 

температуру супстанце 

ХЕ 1.1.2. о практичној примени 

елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења на основу 

њихових својстава 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним и 

јонским једињенима 

ХЕ 1.1.7. шта су раствори, како 

мнастају и припере раствора у 

свакодневном животу 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина, база, 

со и индикатор. 

ХЕ 1.1.9.загрева супстанцу на безбедан 

начин  

ХЕ 2.1.1.како тип хемијске везе одређује 

својства сипстанци (температуре 

топљења и књучања, као и 

растворљивост супстанци) 

ХЕ 2.1.2.значење термина:материја, 

хомогхена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супст 

итуција, адиција, анхидрид, изомер и 

изотоп 

ХЕ 2.1.3.шта је засићен,незасићен и 

презасићен раствор 

ХЕ 2.1.5.изабере најпогоднији начин за 

повећање брзине растварања супстанце 

(повћавањем температуре растварача, 

уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ 2.1.6.промени концентрацију 

раствора додавањем растворене 

супстанце или растварача (разблажавање 

и концентровање) 

ХЕ 2.1.7. у огледима испитује својсва 

ХЕ 3.1.1.разлику између чистих 

супстанци (елемената и 

једињења) и смеша на основу 

врста честица које их изграђују 

ХЕ 3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезано са 

њиховим својствима 

ХЕ 3.1.5.зависност 

растворљивости супстанце од 

природе супстанце и растварача 

ХЕ 3.1.8. да осмисли 

експериментални поступак 

према задатом циљу/проблему/ 

питању за истраживање, 

забележи и приказује резултате 

табеларно и графички, 

формулише објашњење и изведе 

закључак  
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ХЕ1.1.10.измери масу,запремину и 

температуру супстанце 

ХЕ 1.1.12 у једноставним огледима 

испита својства супстанци (агрегатно 

стање, мирис, боју, магнетна својства 

растворљивост) као и да та својства 

опише 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 

датом упутству 

супстанци и податке приказује табеларно 

или шематски. 

ХЕ 2.1.9.израчуна масу растворене 

супстанце и растварача, на основу 

процентног састава раствора и обрнуто 

ХЕ 2.1.10.направи раствор одређеног 

процентног састава 

ХЕ.2.6.1.*  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да при том 

користи одговарајуће инструменте 

ХЕ.2.6.2.*  табеларно и графички 

прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију резултата 

5. Хемијске 

реакције и  

    израчунавања 
- хемијски закони 

- типови 

хемијских 

реакција 

- мол и моларна 

маса 

- стехиометрија 

- примена ИКТ у 

настави 

- учење путем 

тестова 

- проблемска 

настава 

- групни рад 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.3.на основу којих својстава 

супстанце се могу да се раликују, 

којим врстама промена подлежу, као и 

да се при променама укупна маса не 

мења 

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска 

веза, оксидација, оксид, киселина, база, 

со и индикатор. 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 

ХЕ 2.1.2.значење термина:материја, 

хомогхена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супст 

итуција, адиција, анхидрид, изомер и 

изотоп 

ХЕ.2.1.8.израчуна процентни састав 

једињења на основу формуле и 

масуреактаната и производа на основу 

хемијске једначине, тј. да покаже на 

основу израчунавања да се укупна маса 

супстанци не мења при хемијским 

реакцијама 

ХЕ.2.6.1.*  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да при том 

користи одговарајуће инструменте 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију резултата 

 

ХЕ 3.1.9.да израчуна 

процентуалну заступљеност 

неке супстанце у смеши, да 

изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају 

реактант у вишку и однос масе и 

количине супстанце 

ХЕ 3.6.1.* препознаје 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ 3.6.2. * постави хипотезе 

ХЕ 3.6.3. * планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ 3.6.4. * донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

добијених у експерименталном 

раду 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
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Циљ наставе Техничког и информатичког образовања за VII-разред јесте да се ученици упознају са техником, техничким достигнућима и 

значајем техничког и информатичког образовања, у свакодневном животу и раду. 

 

- Задаци предмета су да ученици: 

- стекну основно техничко и информатичко образовање, 

- стекну навике за рационално коришћење материјала и енергије, 

- да науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макете према сопственом избору, 

- примењују мере  и  средства за  личну заштиту при раду, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптималан систем управљања за динамичке конструкције модела, израде или примене једноставнији програма за 

управљање преко рачунара. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

-прошире   своја  знања   из   претходних   разреда   из   области техничког цртања; 

- да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предмета; 

- упознају специфична техничкотехнолошка својтва појединиx метала и легура; 

- умеју да рукују инструментима за мерење; 

- повежу знања о мерењу из физике шестог разреда; 

- упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала;  

- упознају подсистеме саобраћајних и транспортних машина и уређаја;  

- стичу знања о преображајницима енергије; 

- стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије;  

- упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 

- упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу рачунара са готовим програмима на бази интерфејс технологије.  

 

 Наставна тема  Тип часа Укупно 
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Р.Б. 
Начин 

реализације 

Обрада Вежба Модули Систематизација 

градива 

часова 

1 
1. Увод у машинску 

технику 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

2    2 

2 2. Техничко цртање 

у машинству 
-Пројекције 

- Котирање 

- Размера 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

4 4   8 

3 3. Информатичка 

технологија 

-Рад са програмима 

:Google scatch up i 

Power point. 

- Израда презентација 

- фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

10 2  2 14 

4 4. Материјали  

- Машински 

материјали 

- Својства метала и 

легура. 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

2    2 

5 5. Лабораторијска 

вежба 
- Помично мерило са 

нонијусом 

- Микрометар. 

 - фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

2    2 

6 6. Технологија 

обраде материјала 
-Обрада метала са и 

без скидања 

струготине. 

-Спајање метала 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

4    4 

7 7. Машине и 

механизми 
-Основни принципи 

машинских 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

10  6  16 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе физичког васпитања : 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном и моторичком ) ,  развоју моторичких 

способности, стицају, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

конструкција. 

-Машински елементи 

- Транспортне 

машине. 

8 

8. Роботика 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

2    2 

9 9.Енергетика 

-Облици и извори 

енергије 

-Врсте мотора 

-Мотори СУС И ССС 

 

- фронтални рад 

- графички рад 

 

6    6 

10 10.Конструкторско 

моделовање-модули 
-Израда модела и 

макета. 

- фронтални рад 

- графички рад 

- практичан рад 

  14 2 16 

укупно:  42 6 20 4 72 
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Задаци наставе физичког васпитања : 

Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела ; 

Развој и усавршавање моторичких способности ; 

Стицање моторичких умења која су као садртжаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање ; 

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја ; 

Формирање морално-вољних квалитета личности ; 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада ;  

Стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

Оперативни задаци : 

Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и кординације ; 

Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања ; 

Примена стечених знања, умења и навика у сложеним условима ( кроз игру, такмичења и слично ) ; 

Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и слично ; 

Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности ; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;   

 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА  ТЕМА - ОБЛАСТ Бр. часова 
по  теми 

Бр. часова за 
обраду 

Бр. часова за 
остале типове 

часова 

 
АТЛЕТИКА 

ТРЧАЊА     10       3        7 

СКОКОВИ      5       2        3 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ И МЕДИЦИНКЕ      3       1        2 

 
     ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ  НА  ТЛУ     10       3        7 

ПРЕСКОЦИ      4       1        3 

ВЕЖБЕ  НА  КРУГОВИМА      4       1        3 

ВЕЖБЕ  НА  РАЗБОЈУ      4       2        2 

ВЕЖБЕ  НА  ГРЕДИ      3       1        2 

ВЕЖБЕ НА КОЊУ СА ХВАТАЉКАМА      2       1        1 
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СПОРТСКА  ИГРА  
ОДБОЈКА 

ТЕХНИКА     12       5        7 

ТАКТИКА      3       1        2 

 
 
 
ИГРА 

 
 
     8 

 
 
       - 

 
 
       8 

 
РИТ. 
ГИМНАСТИК И 
НАРОДНИ 
ПЛЕСОВИ 

ФИГУРАТИВНА  КРЕТАЊА      2       1        1 

 
 
ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  АКТИВНОСТИ 
                   ( КРОСЕВИ ) 

 
 
 
     2 

 
       - 

 
 
       2 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  

-трчања,                        

-бацања,                        

-скокови 

 

 

Фронтални облик 

рада, групни 

облик рада, 

индивидуални 

облик рада 

Правилно трчи технике трчања на 

кратке и дуге стазе, зна терминологију , 

значај трчања, основе тренинга и пружа 

прву помоћ, зна правилно да скаче у 

даљ згрчном техником и мери дужину 

скока, зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ, зна 

правилно да скаче у вис техником 

маказице, зна терминологију,основем 

тренинга и пружа прву помоц, 

правилно баца куглу из места и мери 

дужину хица, зна правила за 

такмичења, сигурносна правила влада 

терминологијом,основама тренинга и 

пружа прву помоћ 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, 

зна правилно да скаче у даљ 

техником увинуће,зна да 

правилно скаче у вис леђном 

техником, правилно баца 

куглу леђном варијантом, зна 

правила такмичења, учествује 

на такмичењу 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, 

учествује на такмичењу у 

вишебоју, зна атлетска правила 

неопходна за учествовање на 

петобоју 

СПОРТСКА ИГРА      

- одбојка 

Фронтални облик 

рада, групни 

облик рада, 

индивидуални 

облик рада,рад у 

Игра спортску игру,примењује основну 

технику,неопходна правила, сарађује са 

члановима екипе,зна функцију 

игре,основне 

појмове,правила,принципе тренинга и 

Игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације уз висок степен 

Игра спортску игру 

примењујући сложене елементе 

технике,испуњава тактичке 

задатке , суди, организује 

утакмице,зна тактику игрте, 
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пару и тројкама,  пружа прву помоћ сарадње са члановима екипе, 

зна функцију и значај спортске 

игре, већи број правила, 

принципе и утицај тренинга 

систем такмичења,начин 

организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          

-вежбе на партеру ,      

-прескоци,  

Фронтални облик 

рада, групни 

облик рада, 

индивидуални 

облик рада, рад у 

пару 

Правилно изводи вежбе на тлу, 

правилно изводи прескоке, изводи 

вежбе и комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку 

 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку и 

разношку са изразитијом фазом 

лета 

 

 
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

 Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 

Садржај: мачији поскок, дечији поскок, окрети за 90 и 180, суножно прескакање вијаче са и без међупоскока, прескакање вијаче кроз трчање. 

 Ученица зна називе основних вежби из ритмичке гимнастике и пружа прву помоћ 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

  Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима 

    Садржај: Комбинација два скока са вијачом, скок са бацањем и хватањем лопте замаси лоптом у хоризонталној и чеоној равни; вртење, бацање  и хватање обруча 

у кретању 

 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи фонд часова - 36 
Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 

људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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  
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Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог   односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Литература 

 Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 7 разред 

основних школа, Београд 2005; 

 Радна свеска за ученике седмог разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске 

патријаршије. 

 Православни катихета, интернет страница, 

http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начини 

извођења 

активности 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Св. Тројица - Отац, Син и Свети Дух 11 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да запазе да природа не постоји без личности 

да се изгради свест да је носилац постојања природе личност 

да се изгради свест да је личност израз заједничке слободе са 

другом личносшћу 

Постојање личости у заједници 

слободе и љубави 
9  

да науче да личност у Богу предходи у онтолошком смислу 

да запазе да се код створених бића тј. људи слобода може 
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изразити и као негација, што није случај у Богу 

 

Антрополошке последице вере у Св. 

Тројицу 

6 
фронтални 

индивидуални 

уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као 

личности у онтолошком смислу 

Заједница са Светом тројицом кроз 

Литургију (Отац прима литургијски 

принос, Син, Исус Христос, приноси, 

а Св. Дух сабира све око Христа и 

сједињује с њим; крштење и 

Литургија као практично исповедање 

вере у Бога који је Св. Тројица) 

6 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да се изгради свест да је Црква у својој литургијској пројави 

икона начина постојања Св. Тројице, односно постојања човека 

као личности – као иконе Божије 

да се изгради свсет да је крштење исповедање Св. Тројице 

Св. Тројица у Православној 

иконографији 
4 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да запазе разлику између иконографског приказивања Св. 

Тројице у Православној и Римокатоличкој традицији 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ и задаци  

Општо циљ предмета:  

Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности икоје су претпоставка за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у демократском друштву  

Задаци предмета: 

- разумевање значења кључних појмава који се односе, на грађанина, државу и власт и схватање историјског развоја грађанских праваца 

и слобода 

упознавање са караклтеристикама одговорног и активног грађанина и разумевање улоге детета као грађанина у друиштву и разумевање 

односа између грађанских права, појединца и општег добра 

- упознавање са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција 

- подстиџцање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштву 

- разумевање неопходности постојања власти и концепта неограничене власти 

- упознавање са институцијом Ђачког парламента и оспособљавање за саминиуцијативност и извођење конкретнуих акција. 
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НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Увод 

- Поглед уназад 

планирање   активности    

-Увод у тематику 

-радионице 

-разговор 

 

-подсећање ученика на права и одговорности на нивоу школе и локалне 

заједнице и на спроведене активности из ГВ у 5. и 6. разреду 

-Упознавање са програмом и активно учешће ученика у осмишљавању и 

планирању активности 

Грађанин: 

- грађанин и политика у прошлости 

- грађанин и политика у садашњости 

- одговоран и акативан грађанин 

- дете као грађанин 

- породица, школа, локална заједница, 

држава – заједнице у којима живимо 

- права 

- одговорност 

- волонтерски покрет 

- извођење волонтерске акције 

анализа успешности волонтерске акције 

Групни рад 

Индивидуална излагања 

Проналажење текстова и предлога 

текстова из новина и медија 

Разумевање значења појма грађанин 

Схватање историјског развоја грађанских права и слобода 

Упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

Разумевање улоге детета као грађанина у друштву 

Разумевање односа између грађанских права, појединца и општег добра 

Упознавање са развијањем грађанске одговорности 

Разумевање волонтерских акција 

Оспособљавање за осмишљавање и реализацију волонтерских акција 

 

Држава и власт 

-држава  

- власт 

Групни рад 

Индивидуална излагања 

Проналажење текстова и предлога 

текстова из новина и медија 

Разумевање појма државе и основних облика државних уређења 

Разумевање неопходности постојања власти 

Упознавање са концептом ограничене власти 

Ђачки парламент и иницијатива 

-ђачки парламент 

-иницијатива 

Групни рад 

Групне акције у школи (Ђачки 

парламент) 

Вршњачка едукација 

Групне акције ван школе 

Индивидуални рад 

Упознавање са институцијом Ђачког парламента 

Оснивање Ђачког парламента 

Подстицање ученика да се ангажују у различитијм иницијативама и 

акцијама 

Разумевање значаја инициативе за постизање промена у друштвеној 

заједници 

Оспособљавање ученика за јавни наступ 

Завршни део 

-речник 

-шта носим са собом 

Трибине 

Дебате 

Осврт на урађено и научено 

Овладавање кључним појмовима из области политике и друштва 

Евалуација о садржају и начину рада из предмета Грађанско васпитање за 

7. Разред 

Оспособљавање ученика за јавни наступ 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз 

уважаванје различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из енглеског 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 енглеског језика. 

Општи стандарди: 

Стицање свести о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и  отвореност према комуникацији са говорницима енглеског језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина: 

Разумевање говора 

Разумевање усмене поруке исказане савременим језиком, без непотпуних лексичких и синтаксичких тешкоћа, не дуже од две до три 

минуте. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор),  

Идентификовање различите врсте усмених порука (изјавне, упитне и заповедне), реконструкција непознатог на основу контекста и 

запамћивање кључних елемената поруке. 

Усмено изражавање 

Исказивање једноставне усмене поруке, учествовање у једноставном разговору, концизно исказивање личног доживљаја, садржаја 

разговора или наративног текста савременим језиком примереним свакодневној комуникацији у оквиру програмом предвиђене грађе. 

Разумевање писаног текста 

Читање и разумевање једноставних порука, знакова, информација. 

Разумевање једноставнијих аутентичних текстова писаних савременим језиком у вези са свакодневним ситуацијама и из домена 

интересовања ученика. 

Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, 

једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживљај, да напише нешто о себи и својим интересовањима,  да напише 

кратак  резиме о ономе шта је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став ( допадање, недопадање,слагање, неслагање и друго) 

 

Дијалог 

Способност имплементације научених фраза и израза у дијалог са наставником, другим учеником или говорником коме је енглески 

марерњи језик. 

 Развијанје социо-културне компетенције 
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Знања о језику и стратегије учења: 

 

1) препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом 

2) поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине 

3) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 

4) уочава сличности и разлике између енглеског и матерњег језика 

5) примењује компензационе стратегије као што су: 

~ усмерава пажњу на оно што разуме 

~ покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају 

~ обраћа пажњу на разне невербаалне елелменте (гестови, мимика итд.) 

~ размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку из матерњег језика 

~ тражи значење у речнику 

~ уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и 

позитивни трансфер). 

 

Начин остваривања програма 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни 

део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се 

обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање  се спороводи са акцентом 

на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 

разумевање говора 

разумевање краћег писаног текста 

усмено изражавање 

писмено изражавање 

усвојеност лексичких садржаја 

усвојеност граматичких структура 

правопис 

залагање на часу 

израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се 

примењују на редовним часовима. Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
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Литература 

 

Библиографија:  To the top 3, H. Q. Mitchell  Data Status 2012 

                                  Disney English 3, 2012, Збирка кратких прича 

 

Веблиографија:  http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/ 

                                       http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Battle of the teens 9 4 5 

2. Travelling around 9 3 6 

3. Get active 9 3 6 

4. The unexplained 9 3 6 

5. Let's comunicate 9 4 5 

6. H20 9 4 5 

7. Stand by me 9 3 6 

8. No limits 9 4 5  
 

У к у п н о  72 28 44 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

Глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло просто 

време, Будуће просто време –будући планови и 

намере-going to, Садашњи перфекат, used to) 

модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  

језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 

http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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Изрази за количину 

Број и род именица 

Mouse – mice 

Child – children 

Lion – lioness 

Односне заменице 

(who, what, which, that) 

Question tags 

He is here, isn’t he? 

Први и други тип кондиционала 

He will study, if he wishes to. 

He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

    

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       

основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-     исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 

изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 

наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  

(писање нових речи по новим насловима и 

текстовима који се изучавају) 

Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 

Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

Имитирање изговора говорника којима је 

енглески језик матерњи, а долазе из различитих 

делова света ( нагласак – Аустралија, Америка, 

Канада, Велика Британија) 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

вођење сопственог речника 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

вежбања са захтевом отклањања грешке слушање 

и реаговање на упутства наставника или са аудио 

записа 

симулација дијалога 

именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 

драмска игра, рад у пару 

симулација ситуација, рад на групном пројекту 

  

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 

или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 

језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи (уџбеник 

или додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

слушања текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 

давање наредбе или извршавање) 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

израда постера на задату тему  

поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног 

уместо непознате. 
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ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава писмене 

комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких 

песама и причица 

-  игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 

који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 

која се изучава 

-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 

Јавна презентација ученичких пројеката ( 

пројекти на задате теме ) 

Драматизација (скечеви везани за претходно 

учену целину ) 

Замена улога ( ученик у улози наставника 

предавача ) 

Аудио и видео репортажа (спорт, 

занимљивости...) 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 

рад у Power Point-у, 

припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

Молбе и изрази захвалности, 

Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 
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ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

Изабрани спорт-фудбал/одбојка 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:  18 

За друге типове часова:     18 

 

Циљ  наставе   

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе, за стицањем 

знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

 

Задаци наставе  
Задаци наставе су: 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности за успешно бављење 

  фудбалом и одбојком; 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике фудбала и одбојке; 

-пружање неопходних знања из фудбала и одбојке (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених 

тактичких знања, правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике фудбала и одбојке и њена примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем ; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у 

  изабраном спорту 

-подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

Оперативни  задаци  
Посебни оперативни задаци: 
- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 
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Начин остваривања програма  

             Настава физичко васпитање - изабрани спорт обавезан је изборни предмет и  реализује се у оквиру редовне наставе са једним часом 

недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под називом 

физичко васпитање - изабрани спорт (нпр.атлетика) и посебно се нумеришу.     

Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт које му се понуди почетком школске године, а још боље на крају претходног 

разреда. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два колективна спорта. 

Уколико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова. Прихватају се они спортови за које се 

определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта 

врши се на нивоу одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања, у складу са условима рада школе. Предлог мора бити реалан. 

Предлажу се спортови за које постоје адекватни услови.  

       Ученици једног одељења у осмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у предходним разредима (V,VI,VII) или 

могу изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали. 

 

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Фудбал 

 
 

Ред. Број 

наставе 

теме 

 

                                    

                               Н А С Т А В Н Е        Т Е М Е 

 

Образ. 

Станд. 

 

Бр. 

часова 

по 

теми 

 

       

      Број часова  за 

обраду Утврђ. пров. 

    1. ВОЂЕЊЕ  ЛОПТЕ 1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2 

 

    4    2   2    - 

    2. ПРИМАЊЕ  ЛОПТЕ     6    4   2    - 

    3. ДОДАВАЊЕ  ЛОПТЕ     5    3   2    - 

    4. ШУТИРАЊЕ     5    3   2    - 

    5. ОДУЗИМАЊЕ  ЛОПТЕ     4    2   2   - 

    6. ИГРА  СА ОСНОВНИМ ПРАВИЛИМА ЗА МАЛИ 

ФУДБАЛ 

    8    4   4  

    7. ПРОВЕРА  ОСТВАРЕНОСТИ   ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА  

    4    -   -   4 

                                                                  У К У П Н О 

    

  36   18   14   4 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Одбојка 

 
 

Ред. Број 

наставе 

теме 

 

                                    

                               Н А С Т А В Н Е        Т Е М Е 

 

Образ. 

Станд. 

 

Бр. 

часова 

по 

теми 

 

       

      Број часова  за 

обраду Утврђ. про

в. 

    1. ОДИГРАВАЊЕ ЛОПТЕ ПРСТИМА 1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2 

 

    6    4   2    - 

    2. ОДИГРАВАЊЕ  ЛОПТЕ  ЧЕКИЋЕМ     4    2   2    - 

    3. СЕРВИС     4    2   2    - 

    4. СМЕЧИРАЊЕ     5    3   2    - 

    5. БЛОКИРАЊЕ     4    2   2   - 

    6. ИГРА      9    5   4   - 

    

 

    7. 

 

ПРОВЕРА  ОСТВАРЕНОСТИ  ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА  

 

 

   4 

  

 

   - 

 

 

  - 

 

 

  4 

                                                                  У К У П Н О 

    

  36   18   14   4 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и информатичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном 

животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

подстицање креативног рада са рачунаром; 

оспособљавање за рад на рачунару. 
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Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

 оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 

 упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

 оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

 оспособе за писање једноставних програма; 

 упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

 упознају са  образовним софтвером. 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Система-

тизација 

Евалуација, 

самоевалуац

. 

Укупно 

1. ИНТЕРНЕТ 

 

3 2 1  6 

2. ОБРАДА ЗВУКА 
 

1 3   4 

3. ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 
 

1 4 1  6 

4. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

3 6 1  10 

5. 
ИЗБОРНИ МОДУЛИ – 

ЦРТАЊЕ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

 
4 5 1  10 

 Свега  12 20 4  36 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Интернет 

-блог 

- форум 

- видео конференција 

- дигитална библиотека 

- фронтални рад 

- практичан рад 

 - претраживање мреже 

- разликовање појмова : блог, 

форум итд. 

- комуникција на блогу и 

форуму. 

- претраживање дигиталних 

библиотека 

- креирање блога и форума уз 

помоћ наставника. 

2.Обрада звука 

- формати звучних записа 

- снимање и обрада звука 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- познаје формате звучних 

записа. 

- снима звук. 

- пребацује звучни снимак 

на рачунар и обрађује га.  

- конвертује звучне записе.  

- самостално снима и 

конвертује звучне записе.  

3.Обрада видео записа 

- пребацивање видео записа са 

камере на рачунар 

- монтажа 

- додавање говора снимку 

- конвертовање видео формата 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- коришћење видео камере. 

- пребацивање снимка на 

рачунар. 

- додавање говора снимку  

-  конвертовање видео формата 

- едитовање и уређивање 

видео клипова.  

4.Израда презентација 

- дизајн и готови шаблони 

- рад са текстом, сликама и 

објектима 

- самостална израда презентација 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- отвара и затвара програм за 

израду пррезентација. 

- креира једноставне 

презентације. 

- креира презентацију уз 

убацивање слика и 

анимација. 

- самостално креира 

презентацију уз 

коришћење хиперлинкова, 

звука и клипова.  

5.Цртање и графички дизајн 

- графички дизајн 

- рад са програмом Inkscape 

- фронтални рад 

- практичан рад 

 - цртање једноставнијих 

цртежа 

- израда сложенијих цртежа 

уз помоћ наставника.  

- израда цртежа уз 

коришћење слојева – 

лејера. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни 
Jeзик:  
- Граматика: 

*синтагма 

*реченица 

*језик 

- Правопис  

Индивидуални, 

фронтални  

-зна да препозна главну реч у синтагми ( леп дан )  

-зна да наброји врсте независних реченица и да наброји 

врсте везника 

 -зна које је прво словенско писмо,. зна ко су Ћирило и 

Методије 

-зна да састави и попуни службено писмо (име, презиме, 

датум рођења...) 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова – 9 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Wie war’s in 
den Ferien? 

1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

-Проширити редован програм наставе за децу која имају потешкоће 

са праћењем редовног програма  због језичке баријере.  

-Оспособљавање ученика за самостално читање, разумевање 

прочитаних текстова као и усвајање програмом предвиђених 

граматичких садржаја  

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу самосталну 

комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање слика и речи. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање школских 

обавеза,као и развијање радних навика и вештина.  

-Развијање мишљења,памћења,читалачких,језичких и изражајних 

способности. 

-Разумевање граматичке структуре 

Meine Pläne 2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Freundschaft      2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Bilder und 
Töne 

1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 
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текстуална -Јачање самопоуздања ученика. 

Zusammen 
leben 

1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Das gefällt mir 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Mehr über 
mich 

1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

Начин реализације допунске наставе : 

Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

 

Начин вредновања допунске наставе:  

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе.                                                                                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе 

даутврде своје знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и вештина 

из наставног градива. 
 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности ученика 

уобразовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци          

садржаја програма 

 

Успон Европе( Европа  

од краја 15. до краја 

18.века) 

1 

-слушају,  

питају,  

разговарају,  

вежбају и пишу 

 

-објашњава, 

показује,  

подстиче,  

сугерише 

-дијалошки,  

наративни,  

илустративни, рад у паровима 

-боља разумевања 

појмова,усвајање 

основних знања, 

препознавање 

Српски народ под 

страном влашћу од 16. до  

18 века 

2 

-питају, 

слушају,  

илуструју,  

разговарају,  

читају,  

упоређују 

 

-објашњава, показује,  

подстиче,  

сугерише 

дијалошки, 

текстуални, 

илустративни, рад у паровима 

-боље разумевање, 

уочавање,  

усвајање основнох 

знања, употреба 

 и примена историсјких 

карата 

Доба револуција (свет 

од кр.18.века до 70-тих 

год. 19.века) 

2 

-разговарају,  

питају,  

илуструју,  

упоређују,  

читају,  

користе историјски атлас 

 

-објашњава, показује,  

подстиче,  

сугерише, мотивише 

-текстуални,  

наративни, 

 дијалошки, 

илустративни,  

рад у паровима, индивидуални 

-разумевање појмова, 

усвајање основних 

знања,сналажење на 

карти 

Нововековне српске 

државе Србија и Црна 

Гора (до међународног  

признања 1878.године) 

3 

-разговарају,  

питају,  

илуструју,  

читају,  

упоређују,  

примењују историјски атлас  

 

-објашњава,  

наводи разговор и 

дискусију, подстиче,  

показује 

текастуани, 

наративни 

дијалошкиилустративни, рад у 

паровима, индивидуални 

-разумевање појмова, 

усвајање знања, 

сналажење на карти, 

повезивање и примена 

наученог 

Српски народ под  

страном влашћу од 

краја 18 века до 70. 

година 19.века 

1 

-разговарају, питају, 

илуструју, читају, упоређују, 

примењују историјски атлас  

-објашњава,  

наводи разговор и 

дискусију, подстиче,  

показује,  

мотивише 

текастуани, 

наративни дијалошки 

илустративни,  

рад у паровима, индивидуални 

-разумевање појмова, 

усвајање знања, 

сналажење 

на карти, повезивање и 

примена наученог 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
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Годишњи фонд часова: 7 ЧАСОВА  

Циљеви  и  задаци : 
Организује се за ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено градиво. У тој групи су ученици са 

потешкоћама у развоју,са мањим предзнањем  и ученици који су одсуствовали с редовне наставе одређено време. Допуској настави се могу 

придружити и остали ученици који изразе жељу за тим видом наставе . Наствне теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и 

утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави. 

 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 т

ем
и

 

1. АЗИЈА 3 

2. АФРИКА 2 

3. АМЕРИКА 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма  

Уџбеник за 7.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 7.разред основне школе Клетт 
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ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања према облику путање. 

1.2.2 Ученик уме да препозна равномерно кретање на примерима. 

1.2.3. Ученик уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло 

време ако су му познате друге две величине  (користи образац v=s/t). 

1.4.4. Ученик уме да препозна јединице за брзину. 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ, 

СИЛА ТРЕЊА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела која мирију или се крећу равномерно, зна да је 

гравитациона сила узрок падања тела а сила трења узрок заустављања.  

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања према облику путање. 

 

 

РАВНОТЕЖА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања према облику путање.  

 

МЕХАНИЧКИ РАД, 

СНАГА И ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

учења 

2.4.1. Уме да користи важније изведене јединице Si система и зна њихове 

ознаке (Пример:За силу,рад енергију и снагу). 

2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина из једне јединице у другу (користи префиксе мили 

кило и мега и уме да претвара јединице). 

2.5.1. Ученик зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине 

односно од висине на којој се тело налази. 

2.5.3. Ученик уме да препозна појмове рада и снаге(зна да је механички 

рад једнак производу силе и пута и препознаје да је снага једнака 

извршеном рад у јединици времена). 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко учење 

 

1.5.1. Ученик зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре, 

ако му је позната температура тела и температуре топљења и кључања, 

зна да одреди у ком се агрегатном стању налази тело, зна температуру 

мржњења и кључања воде под нормалним условима. 

1.5.2. Ученик уме да препозна да се механичким радом може мењати 

температура тела ,препознаје да трење може да доведе до промене 

температуре. 

 

МАТЕМАТИКА 
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РЕД,БР. 

ТЕМЕ 

ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ-

израчунавање квадратног 

корена 

MA2.2.2 

MA2.1.1. 
MA2.4.3 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака,дијалошка 

3 

2. ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА и њена 

примена 

MA1.3.2. MA2.3.2.. 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка 

3 

3. ОПЕРАЦИЈЕ СА 

СТЕПЕНИМА И 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

MA1.2.2. MA2.2.2.  

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка 

2 

4. МНОГОУГАО-ОСНОВНА 

СВОЈСТВА 

- вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка 

2 

5. РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ –

основне операције са 

полиномима 

MA2.1.2. MA1.2.3. 
MA2.2.3. MA2.2.1. 

 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка 

3 

6. КРУГ-основна својства MA1.5.1. MA2.5.1. 

MA2.2.4.  
вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка 

2 

7. НЕКЕ ОСНОВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

MA1.3.3. MA2.3.3. 

MA2.3.2.  

 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка 

2 

8. СЛИЧНОСТ,ТАЛЕСОВА 

ТЕОРЕМА 

- вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка 

1 

УКУПНО      18 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Допунска настава се организује једном недељно за ученике који због различитих разлога нису могли да усвоје наставне садржаје на 

часовима редовне наставе. Тој  групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици који су 

школу похађали у иностранству па због непоклапаља наставних садржаја не могу даље да прате наставни програм,  ученици за које се 

показало да део градива нису савладали  или су били одсутни са часова редовне наставе одређено време. Допунској настави се могу 

прикључити и други ученици који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  је да ученици који заостају у раду или не могу да прате редовну наставу, усвоје основне образовно-

васпитне садржаје о живом свету кроз основне карактеристике наведених садржаја не улажећи у њихово детаљно проучавање. 

ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ су да ученици:  

• Схвате значај изучавања биологије, упознају се са прибором и методама изучавања. 
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• Усвоје одређене информације о разноврсности живог света. 

• Упознају грађу биљног и животињског организма и његово функционисање. 

• Науче да разликују типичне биљне и животињске врсте. 

• Заволе природу . 

 

 

Наставна тема – 7 разред 

Број 

часова 

 
Образовни стандарди 

1. Порекло и развој људске 

врста 
1 1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна 

да су оне настале деловањем еволуционих механизама 

 

 

 

2. Грађа човечијег тела  

 

 

 

7 

1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике 

грађе тих ћелија 

1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 

1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме 

зашто је важно да их се придржава 

1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на 

заразне болести (епидемије и пандемије) 

1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне 

симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања 

када мора да се обрати лекару 
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1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и 

поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

3. Репродуктивно здравље     1 1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве 

инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 

1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица 

физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се 

појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји 

понашања, поремећаји сна и сл.) 

1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и 

разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и 

ментално здравље 

1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) 

неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ 

(институцијама и стручњацима) 

1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности 

или je ХИВ позитивна 

УКУПНО     9 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни 

васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због краћег или дужег изостајања са 

редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања самосталности у учењу. 

 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са групама до десет ученика.  
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 Наставна тема Наставне јединице 

1. Хемија и њен значај (2) 
1. Предмет изучавања хемије 

2. Хемијско посуђе и прибор. Мере опреза и мерења у хемији 

2. Основни хемијски појмови (4) 

3. Физичка и хемијска својства супстанци 

4. Физичке и хемијске промене супстанци 

5. Методе раздвајања смеша 

6. Методе раздвајања смеша 

3. 

 
Структура супстанце (12) 

7. Грађа атома 

8. Грађа атома 

9. Структура електронског омотача 

10. Структура електронског омотача 

11. Периодни систем елемената 

12. Периодни систем елемената и врсте елемената 

13. Релативна атомска маса 

14. Ковалентна и јонска веза 

15. Ковалентна и јонска веза 

16. Хемијске формуле 

17. Релативна молекулска маса 

18. Својства једињења са јонском и ковалентном везом 

4. 

 
Хомогене смеше или раствори (6) 

 

19. Раствори – својства раствора 

20. Растворљивост супстанци у води 

21. Процентни састав раствора 

22. Процентни састав раствора 

23. Процентни састав раствора 

24. Својства воде. Природне воде 
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4. 

 
Хемијске реакције и израчунавања на основу 

хемијских једначина (12) 

25. Основни типови хемијских реакција 

26. Анализа и синтеза 

27. Хемијске једначине 

28. Хемијске једначине 

29. Закон сталних односа маса 

30. Закон сталних односа маса 

31. Мол. Моларна маса 

32. Мол. Моларна маса 

33. Мол. Моларна маса 

34.  Израчунавања на основу хемијских једначина 

35. Израчунавања на основу хемијских једначина 

36. Израчунавања на основу хемијских једначина 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога,  у редовној настави енглеског језика 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 пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од 

предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.) 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

1. Battle of the teens 1 

2. Travelling  ground 2 

3. Get active 1 

4. The unexplained 1 

5. Let's comunicate 1 

6. H20 2 

7. Stand by me 1 

8. No limits 1 
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У к у п н о  10 

 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

- Глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло просто 

време,Будуће просто време –будући планови и 

намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

- модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 

- Изрази за количину 

- Број и род именица 

- Mouse – mice 

- Child – children 

- Cat – Tom cat 

- Lion – lioness 

- Host : Hostess 

- Односне заменице 

- (who, what, which, that) 

- Question tags 

- He is here, isn’t he? 

- Први и други тип кондиционала 

- He will study, if he wishes to. 

- He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 

- (наредбе, молбе, савети) 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       

основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  

језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 

проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 

изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 

наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Имитирање изговора говорника којима је 

енглески језик матерњи, а долазе из 

различитих делова света ( нагласак – 

Аустралија, Америка, Канада, Велика 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 

или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 

језику 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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Британија) 

 

 

 

 

 

- вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- Исправља друга уколико погреши 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Гледање видео материјала са енглеским 

поднасловом (филмови, видео записи – 

историја, географија) (додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

слушања текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 

давање наредбе или извршавање) 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

- вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

-  

 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног 

уместо непознате. 

 

ИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава 

писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких 

песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 

који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 

која се изучава 

-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 

Драматизација (скечеви везани за претходно 

учену целину ) 

Асистирање наставнику на часовима допунске 

наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 

уручивање  тестова, објашњавање на енглеском, 

давање примера о начину одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 

- рад у Power Point-у, 

- припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

напредни 
Jeзик:  
- Граматика: 

*независни/напоредни односи међу 

реченичним члановима и реченицама 

*синтагма (и врсте) 

Књижевност 

 Индивидуални, 

фронтални, разговор,  

рад у пару, 

групни,  

метода рада на тексту 

-уочавање на примерима 

-формирање и анализирање примера  

-стилска анализа песама хајдучког циклуса по избору 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                                                                            

Планиран број часова  36 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 Ich,du,wir…(sich 

kennenlernen) 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

-Откривање и подстицање 

знања,способности и развијање 

надарености ученика на подручју 

немачког језика. 

 

-Ученици развијају своја 

интересовања и потребе за 

истраживањем језика,појачаним 

учењем правописа,граматичких 

структура и речника. 

 

-Развијање вештине усменог и 

писменог 

Bei uns zu Hause 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Alltägliches- Feste und 

Bräuche 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Freizeitaktivitäten 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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Krank,gesund,ungesund 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

изражавања,говорења,разумевање 

говора,читања и разумевања 

прочитаног,као и  слушања и 

разумевања слушаног. 

-Развијање моралних квалитета и 

других особина: 

пажљивост,тачност.прецизност,уре

дност, 

стрпљивост и концентрацију. 

 

-Продубљивање знања из редовне 

наставе. 

 

 

 

 

 

 

-Детаљније бављење обавезним 

темама из немачког језика као и 

подстицање самосталног 

проналажења(нпр.уречницима,енц

иклопедијама, тв 

програмима,интернетом и међу 

изворним говорницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема ученика осмих разреда за 

завршни тест из немачког језика на 

језичком нивоу А1- А2 заједничког 

 

Mein Stadtviertel, 

meine vier Wände 

 

    3 

 

Доступни 

уџбеници,раднилистићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Gestern,vorgestern 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Persönlichkeit,Pläne, 

Beziehungen 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Berufe,Reisen,Märchen 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Medien,Umwelt, 

Gesellschaft 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

ZfA- Prüfung 6 

Радни 

листићи,речник,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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европског овира 

 

Начин реализације додатне наставе : 

 Истраживање,разговор,тимски рад,сарадничко учење у циљу проширивања и продубљивања наставног градива. 

Основна намена додатне наставе:  
Рад са ученицима који показују интерес за продубљивање знања као и препознавање надарених ученика на пољу немачког 

језика.Подстицање ученика на индивидуалну употребу немачког језика у језичком стваралаштву (кратке приче,часописи и сл.) 

Начин вредновања додатне наставе:  

Индивидуално вредновање брзине,тачности,самосталности и успешност усвајања планираних садржаја као и описно праћење. 

Начин коришћења резултата вредновања додатне наставе:  

Подстицање развоја надарених ученика,индивидуални развој способности ученика.Резултати вредновања исказују се у завршној описној 

оцени. 

Учествовање на школском такмичењу и даљем напредовању. 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Избор ученика и усвајање 

годишњег плана рада 1 

-слушање , 

сугестије и усвајање, 

записивање плана 

-води разговор 

објашњава, 

подстиче 

-наративни, дијалошки -упознавање са садржајем плана 

додатне наставе 

Обнавлјање и проширивање 

знања из претходних 

разреда 1 

-разговарају,  

слушају,  

прикупљају исечке из штампе,  

праве паное,  

уређују кабинет 

-објашњава, усмерава, 

наводи , упућује на 

изворе, поставља 

проблем, подстиче 

-дијалошки, наративни, 

илустративнитекстални,  

групни 

-обнављање постојећег и 

проширивање знања, развијање 

вештина креативности и 

међусобне сарадње 

 

 

Успон Европе ( Европа од 

краја 15. до краја 18.века) 

1 

-учествују у разговору, 

активно слушају,  

читају и анализирају текстове 

из историјске читанке,  

користе атллас 

-води дискусију, наводи, 

ствара ситуацију, 

анализира., подстиче,  

усмерава 

-дијалошки, текстуални,  

рад у паровима 

 

-развијање сарадничког односа, 

проширивање постојећих и 

усвајање нових знања, 

сналажење на карти 

Српски народ под страном 4 -учествују у разговору, -објашњава, води -дијалошки, наративни,  
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влашћу од 16. до  18 века активно слушају, 

читају и анализирају текстове 

из историјске читанке, 

користе атлас, 

врше истраживање о познатим 

личностима 

дискусију,  

упућује на изворе и 

литературу, поставља 

проблем, сугерише 

илустративни, 

текстуални,  

групни 

-усвајање нових знања, 

утврђивање постојећих, 

употреба атлас,оспособљавање 

за самосталан рад 

Доба револуција (свет од 

кр.18.века до 70-тих год. 

19.века) 

1 

-активно слушају. 

питају илуструју, истражују,  

читају текстове 

-објашњава, води 

дискусију,  

упућује на изворе и 

литературу,  усмерава,  

анализира 

-дијалошки, текстуални, 

илустративни 

-анализа текстова,уочавање 

повезаности 

градива,оспособљавање за 

самосталан рад 

 

Нововековне српске државе 

Србија и Црна Гора (до 

међународног прознања 

1878.године) 

2 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текстове из 

историјске читанке, користе 

атлас,  

врше истраживање ос 

познатим личностима, 

упоређују,  

самостално раде у радној 

свесци 

 

-објашњава, подстиче,  

мотивише,  

усмерава истраживање, 

анализира 

дијалошки, 

наративни, 

илустративни, 

текстуални,  

групни, 

индивидуални 

-анализа текстова, уочавање 

повезаности градова, 

оспособљаавње за самосталан 

рад, уочавање узрочно 

последничких веза 

Српски народ под страном 

влашћу од краја 18 века до 

70. година 19.века 

1 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текстове из 

историјске читанке, користе 

атлас, врше истраживање ос 

познатим личностима, 

упоређују, самостално раде у 

радној свесци 

 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, усмерава 

истраживање, анализира 

дијалошки,наративни,ил

устративни, 

текстуални,  

групни, 

индивидуални 

-анализа текстова, уочавање 

повезаности градова, 

оспособљаавње за самосталан 

рад, уочавање узрочно 

последничких веза 

Припрема за такмичење 7 

-учествују у 

разговору,самостално раде и 

анализирају текстове из 

читанке,раде тестове и 

анализирају резултате 

 

-анализира, проверава, 

сугерише, поставља 

проблем 

-дијаошки, наративни, 

текстуални, 

инивидуални 

-повезивање примена наученог, 

анализа тестова, уочавање 

повезаности градива 
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ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд часова: 7 ЧАСОВА  

Циљеви  и  задаци : 

 Организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности које се могу 

више развијати додатним радом. Циљ додатне наставе да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на 

часовима редовне наставе због своје сложености нису препоручљиви за све ученике . Задатак додатне наставе је да оно што је у 

науци објективно сложеније од других делова градива током ових часова детаљно се обрађује. 

          

Р
е
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и
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а
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е

м
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Назив  наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 п

о
 

т
е

м
и

 

1. АЗИЈА 3 

2. АФРИКА 2 

3. АМЕРИКА 1 

4. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 1 

УКУПНО 7 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеник за 7.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 7.разред основне школе Клетт. 
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ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

напредни 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног учења 

3.2.1. Ученик уме да примени односе између физичких величина које 

описују равномерно променљиво праволинијско кретање,  зна да користи 

везу између брзине и убрзања као и пређеног пута, брзине и убрзања код 

равн.убрзаног кретања.  

 

 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ, 

СИЛА ТРЕЊА 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног учења 

3.2.1. Ученик уме да примени однос физичких величина које описују 

слободни пад и вертикални хитац.(уме да израчуна пређени пут и брзину 

код наведеног кретања.) 

 

 

 

РАВНОТЕЖА 

- Разговор 

- Демострације 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног учења 

3.1.1. Ученик разуме и примењује услове равнотеже полуге, зна да је услов 

за равнотежу полуге једнакост момената силе у односу на тачку ослонца, 

зна која сила даје највећи односно најмањи момент силе у односу на тачку 

ослонца, зна да  израчуна интензитет момената сила које се јављају код 

полуге. (Пример: Клацкалица и кантар) 

3.1.2. Ученик зна какав је однос сила које делује на тело које мирује или се 

равн.креће, односно зна кад је тело у стању статичке и динамичке 

равнотеже. 

 

МЕХАНИЧКИ РАД, СНАГА И 

ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног учења 

2.4.1. Уме да користи важније изведене јединице Si система и зна њихове 

ознаке (Пример: За силу,рад енергију и снагу). 

2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина из једне јединице у другу (користи префиксе мили кило 

и мега и уме да претвара јединице). 

2.5.1. Ученик зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине 

односно од висине на којој се тело налази. 

2.5.3. Ученик уме да препозна појмове рада и снаге (зна да је механички 

рад једнак производу силе и пута и препознаје да је снага једнака 

извршеном рад у јединици времена). 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање 

саморегулисаног учења 

3.5.2. Ученик уме да препозна карактеристичне процесе и термине који 

описује промене агрегатних стања, зна основне особине агрегатних стања 

(чврсто, течно и гасовито), зна шта су топљење, очвршћаваље, испаравање 

и кондензација. 
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МАТЕМАТИКА 

 
РЕД,БР. 

ТЕМЕ 

ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ- MA2.2.2. 

MA3.2.2 

MA2.1.1. 

MA2.4.3 

MA3.1.1. 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака,дијалошка,проблемска 

2 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА и 

њена примена 
MA1.3.2. 

MA2.3.2.. 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

4 

3. ОПЕРАЦИЈЕ СА СТЕПЕНИМА 

И РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ(1.део) 

MA1.2.2. 

MA2.2.2. 

MA3.2.2. 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, проблемска 

3 

4. МНОГОУГАО - вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

5. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ (2.део) 

MA2.1.2. 

MA3.1.1. 

MA1.2.3. 

MA2.2.3. 

MA2.2.1. 

MA3.2.3. 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

4 

6 ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ MA1.3.3. 

MA2.3.3. 

MA3.3.3. 

MA2.3.2.  

 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

УКУПНО      18 

 

БИОЛОГИЈА 

За  ученике који напредују у савладавању наставног градива организује се додатна настава са по једним часом недељно. Такве ученике 

треба уочити, укључити у додатну наставу и пратити њихов рад до осмог разреда. Треба их подстицати на самосталан рад и трагање за 

новим изворима сазнања, развијати им машту и оспособљавати их да сами бирају средства за рад. Будући да је циљ дод.наставе да 

мотивише ученика , потребно је водити рачуна о методама и облицима рада, међу којима су посебно занимљиве и подстицајне методе 

активног учења. На дод.настави ученици проширују знање стечено на часовима редовне наставе. Садржаје додатне наставе биологије треба 

пажљиво одабрати и предложити ученицима,а потом утврдити и колико су они за њих заинтересовани и какве су им могућносзи.   
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Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за биологију и поседују способности које се 

могу више развити додатним радом. 

 

Програм Биологија – ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Циљ 

- оспособљавање  ученика за самостално учење 

- проширивање и продубљивање знања из редовне наставе 

- развијање такмичарског духа 

- суделовање  на различитим нивоима такмичењима 

- развијање интересовања за развој биологије као науке 

 

Задаци  

- детаљно обрадити градиво предвиђено за такмичење 

 с посебно мотивираним и надареним ученицима  

- припремање ученике за суделовање на разним такмичењима 

- израда модела, паноа и презентација на тему флоре и фауне, анатомије и физиологије човека и људског 

здравља (превенција, болести, лечење , важнијих еколошких датума 

- развијање свести код ученика о повезаности школског знања са   животним ситуацијама 

- стручна предавања гостујућих предавача – сарадња са Домом здравља Сомбор 

- ставрање ситуација у којима ће примењивати основне екол.принципе за тумачење појава и промена у 

реалном окружењу 

- развијање аналитичког и критичког мишљења 

Методе 

реализације 

- вербално-текстуалне (монолошко-дијалошке, рад на тексту) 

- демонстративно-илустративне (демонстрација сликом , микроскопом и компјутером) 

Облици рада -индивидуални; фронтални; групни; рад у паровима;  заједнички рад ученика и наставника на додатним 

садржајима који се  користе у такмичарским задацима 

 

Средства  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, 

најновију стручну литературу и да примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим 

семинарима из Каталога програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

За додатну наставу и удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 и прошлих година  

 

Време 

реализације 

- током наставне године према могућности пред. наставника и  расположивом времену ученика  

-после наставе, учесталије пред такмичења 

 

Начин 

вредновања  

- овај облик рада се не оцењује 

- усмене и писане похвале и награде  

- задовољство успехом на такмичењу  
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Наставна 

тема  

Наставна 

јединица 

Број 

часова 

Образовни стандарди 

 

1. Порекло  

и развој 

људске 

врста 

 

1. Порекло 

човека  

 

1 

1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна 

да су оне настале деловањем еволуционих механизама 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

 

2. Грађа 

човечијег 

тела  

 

2. Ћелија 

 

3. Систам 

органа – кожа, 

мишићни 

систем, 

коштани 

систем 

 

4. Нервни и 

ендокрини 

систем 

 

5. Систем 

органа за 

варење, дисање 

и излучивање 

 

6. 

Репродуктивни 

систем 

 

 

 

7 

2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и 

зна који органски системи омогућују ову интеграцију 

2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума 

уз коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и 

реализује једноставан експеримент и извести о резултату 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током 

животног циклуса 

3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који 

информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње 

равнотеже (улога нервног система) 

3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који 

реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у 

равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 

3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам 

3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
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3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 

3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне 

исхране 

3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због 

којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести 

зависности 

3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на 

физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 

 

3. 

Репродукти

вно здравље 

 

7. 

Пубертет 

и 

адолесценција 

 

1 

2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести 

зависности 

3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на 

физиолошке процесе у организму и на понашање појединца 

УКУПНО ЧАСОВА 9  
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ХЕМИЈА 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на 

редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и 

склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

– омогућити ученицима да разумеју начин на који се хемија развијала као наука и њено место у савременом животу; 

– омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

– оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина;  

– развијати аналитичко и критичко мишљење; 

– развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама;    

– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и 

експерименталних проблема; 

– стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

– омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га 

примењују. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

– такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, општинско, градско, 

републичко), 

– смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства просвете (регионално и 

републичко). 

 

 Наставна тема Наставне јединице 

1. Хемија и њен значај (1) 1. Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу. Мерења у хемији 

2. Основни хемијски појмови (4) 

2. Врсте супстанци 

3. Физичка и хемијска својства супстанци. Физичке и хемијске промене супстанци 

4. Методе раздвајања смеша 

5. Методе раздвајања смеша 

3. Структура супстанце (12) 

6. Грађа атома 

7. Структура електронског омотача 

8. Структура електронског омотача 

9. Периодни систем елемената 

10. Типови хемијских веза 
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11. Хемијске формуле 

12. Релативна атомска и молекулска маса 

13. Израчунавања на основу релација количина супстанце, маса супстанце и бројност 

честица 

14. Авогадров број 

15. Израчунавања на основу хемијских формула – израчунавање масеног 

елементарног процентног састава једињења 

16. Израчунавања на основу хемијских формула  

17. Израчунавања у хемији 

18. Израчунавања у хемији 

4. 
Хомогене смеше или раствори 

(8) 

19. Раствори – својства раствора 

20. Процентни састав раствора 

21. Процентни састав смеша 

22. Колоидни раствори – растварање желатина (сол и гел стање) 

23. Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора 

24. Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку мешања раствора 

различитог садржаја 

25. Раствори – рачунски задаци 

26. Раствори – припремање раствора одређене концентрације разблаживањем и 

концентровањем  

4. 

Хемијске реакције и 

израчунавања на основу 

хемијских једначина(11) 

27. Основни типови хемијских реакција 

28. Анализа и синтеза 

29. Закон сталних односа маса – састављање формула на основу односа маса 

30. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

31. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

32. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

33. Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и 

ендотермне реакције 

34. Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и 

ендотермне реакције 

35. Хемија на интернету 

36. Хемијски часописи 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике 

стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење 

које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  

делатности које пружа знање енглеског језика. 

 
Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

1. Battle of the teens 2 

2. Travelling  ground 2 

3. Get active 2 

4. The unexplained 2 

5. Let's comunicate 2 

6. H20 2 

7. Stand by me 2 

8. No limits 2 

 
 

У к у п н о  16 
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

- Глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло просто 

време,Будуће просто време –будући планови и 

намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

- модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 

- Изрази за количину 

- Број и род именица 

- Mouse – mice 

- Child – children 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  

језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 

проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 
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- Cat – Tom cat 

- Lion – lioness 

- Host : Hostess 

- Односне заменице 

- (who, what, which, that) 

- Question tags 

- He is here, isn’t he? 

- Први и други тип кондиционала 

- He will study, if he wishes to. 

- He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 

- (наредбе, молбе, савети) 

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       

основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 

изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 

наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Имитирање изговора говорника којима је 

енглески језик матерњи, а долазе из 

различитих делова света ( нагласак – 

Аустралија, Америка, Канада, Велика 

Британија) 

 

 

 

 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 

или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 

језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Гледање видео материјала са енглеским 

поднасловом (филмови, видео записи – 

историја, географија) (додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

слушања текста  

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

- вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног 

уместо непознате. 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 

давање наредбе или извршавање) 
-  

 

 

ИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава 

писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких 

песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 

који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 

која се изучава 

-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 

Драматизација (скечеви везани за претходно 

учену целину ) 

Асистирање наставнику на часовима допунске 

наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 

уручивање  тестова, објашњавање на енглеском, 

давање примера о начину одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 

- рад у Power Point-у, 

- припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 72 ОДЕЛЕЊА  
НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА – 1 час недељно  

УКУПНО ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ –36 часова  

Одељенски старешина: Зоран Стојановић  

Циљеви и задаци часа одељенског старешине  

- праћење и подстицање индивидуалног развоја и напредовања ученика  

- развијање сарадње, узајамности и поверења ученика и наставника  

- подстицање ученика на друштвене активности и укључивање у секције у школи и ван ње  

- неговање културе понашања ученика у школи, породици, друштву  

- учествовање у решавању социјалних и здравствених проблема ученика  

- обезбеђивање квалитетне сарадње с родитељима и укључивање родитеља у решавање проблема унутар одељенске заједнице  

- развијање толерантних односа међу ученицима  

- неговање пријатељских односа, развој самопоштовања  
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

Ред  

Бр.  

Активности  Време реализације  Место  Носиоци 

активноси  

1.  Опет заједно, нови планови у новој 

школској години  
 

 

Септембар 

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

2.  Кућни ред школе  

 

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

3.  Услови успешног учења  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

4.  Дан европских језика-26. 

септембар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

5.  Дечија недеља  Октобар  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

6.  Организација слободног времена   учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

7.  Светски дан хране-16. октобар  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

8.  Месец књиге  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

9.  Поремећај болести зависности   

Новембар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

10.  Међународни дан толеранције-16. 

новембар  

 учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

11.  Упознавање са једним занимањем-

гост на часу  

 учионица  Одељенски старешина  

/ученици  
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12.  Светски дан борбе против СИДЕ-1. 

децембар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

13.  Дан људских права-10. децембар  Децембар  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

14.  Конфликти и како их решавати  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

15.  Да ли смо принципијелни  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

16.  Разговор у породици-шта је важно 

нама а шта нашим родитељима  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

17.  Какав смо успех постигли на крају 

првог полугодишта  
Јануар  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

18.  Школска слава Свети Сава -27. 

јануар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

19.  Народни обичаји  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

20.  Здрави стилови живота  Фебруар  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

21.  Обележавање дана заљубљених-14. 

фебруар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

22.  Међународни дан матерњег језика-

21. фебруар  

учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

23.  Ефикасно учење  Март  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

24.  Моје друштво и ја  учионица Одељенски  

25.                  Дан воде-22. март                                                 

учионица 

Одељенски старешина  

/ученици  
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ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

План  извођења екскурзије 7. разреда 

Садржај екскурзије: Посета Орашцу обилазак места на којем је подигнут Први српски устанак , посета Опленцу, обилазак цркве светог 

Ђорђа, куће краља Петра, виноградареве куће, Карађорђевог конака и краљевске винарије, посета Природњачком центра у Свилајнцу, 

обилазак парка макета у Деспотовцу, посета манастиру Манасија, Ресавској пећини као и зоо врту и музеју воштаних фигура Јагодини; 

26.  Дан школе  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

27.  1. април-Дан шале  Април  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

28.  Светски дан здравља-7. април  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

29.  Дан европских паркова-24. април  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

30.  Како да кажем....  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

31.  Утицај медија на развој личности  Мај  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

32.  Добро и лоше понашање  учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

33.  Размишљам већ сада о мом 

будућем позиву  

 учионица  Одељенски старешина  

/ученици  

(родитељи)  

34.  Дан борбе против пушења-31. мај   Учионица/школско 

двориште 

Одељенски старешина  

/ученици  

35.  Анализа успеха ученика током 

школске године  

учионица Одељенски старешина  

/ученици  

36.  Договор о раду у наредној 

школској години  
Јун  учионица  Одељенски старешина  

/ученици 
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Први дан: Полазак из Стапара,  долазак у Орашац, обилазак места на којем је подигнут Први српски устанак  долазак на Опленац, 

обилазак цркве светог Ђорђа, куће краља Петра, виноградареве куће, Карађорђевог конака и краљевске винарије, долазак у смештајни 

објекат за ноћење, вечера и ноћење у смештајном објекту Моравски конаци; 

Други дан: Доручак у истом смештајном објекту, полазак из Моравских конака,  долазак у Свилајнац, обилазак Природњачког центра и 

парка са диносаурусима, посета парку макета у Деспотовцу, обилазак манастира Манасија и Ресавске пећине, долазак у Јагодину, посета 

зоо врту и музеју воштаних фигура, повратак у Стапар; 

Образовни циљеви: 

- упознавање ученика са природним лепотама земље у којој живе 

- указивање на особености брдско-планинских крајева  

- упознавање са разним животињским врстама, проширивање знања из биологије 

- проширивање знања из историје (династија Обреновић, династија Карађорђевић) 

- проширивање знања из географије (рељеф, клима) 

Васпитни циљеви: 

- указивање на различитости земље у којој живе 

- развијање љубави према биологији, географији, историји, , архитектури 

- 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 

Планирани обухват ученика: ученици седмих разреда 

Трајање екскурзије: два дана, једно ноћење 

Путни правац: Стапар – Орашац – Опленац - Свилајнац - Деспотовац-манастир Манасија - Ресавска пећина – Јагодина - Стапар 

Техничка организација: Туристичка агенција, школа 

Носиоци садржаја и активности: одељењске старешине 7. разреда  

Време извођења: април/мај 2016.год. 

Планирани број ученика: 35 

Начин финансирања: самостално, родитељи ученика 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школске 2015/2016. године 
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ФОНД ЧАСОВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 
Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 ОСМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1. Српски језик Станислава Чивчић 4 136 

2. Страни језик-немачки језик Светлана Орловић 2 68 

3. Ликовна култура Невена Бајић 1 34 

4. Музичка култура Свитлана Узелац 1 34 

5. Историја Растко Стоканов 2 68 

6. Географија Мирјана Јовановић 2 68 

7. Физика Срђан Плавшић 2 68 

8. Математика Зорица Симеуновић  4 136 

9. Биологија Јелка Филиповић  2 68 

10. Хемија Александра Шућур 2 68 

11. Техничко и информатичко образовање Слађана Мрђанов-Димић 2 68 

12. Физичко васпитање Мирослав Трипуновић 2+1 68+34 

Укупно : А  26-27* 884+918 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

13. Верска настава / Грађанско васпитање Радо Тодоровић/ 1 34 

14. Страни језик - енглески језик Маја Јеличић 1 34 

15. Физичко васпитање- изборни спорт Бојан Марковић   

Редни 

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  

16. Информатика и рачунарство Зоран Стојановић 1 34 

17. Домаћинство  / / 

Укупно : Б  1 34 

Укупно : А+Б    

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
  

1. Редовна настава  26-27* 884+918 
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2. Допунска настава  1 34 

3. Додатни рад  1 34 

Редни 

број 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 
  

1. Час одељенског старешине Станислава Чивчић и Растко Стоканов 
 

1 

 

 

 

34 

2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 

 

1-2 36-72 

3. Екскурзије  1-3 дана годишње 

 

 

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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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

НАСТАВНИК:СТАНИСЛАВА ЧИВЧИЋ  

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:136  

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:4  
 

Сврха програма образовања  
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, научне, уметничке, културне, еколошке и здравствене 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  
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика:  
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  

-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа 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. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 

1.АНДРИЋ,МИЛКА,МЕТОДИЧКИ ПРИЛОЗИ КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ,ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

СРБИЈЕ,БЕОГРАД,1996.Г 

2. АНДРИЋ,МИЛКА,НАСТАВНО ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНОГ ПЕСНИШТВА,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА,БЕОГРАД,1997.Г 

3.ВУЧКОВИЋ,МИРОЉУБ,МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА,БЕОГРАД,1993.Г 
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4. ВУЧКОВИЋ,МИРОЉУБ,ДРАМСКО ДЕЛО У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ И ЈЕЗИКА,ПРОСВЕТА,БЕОГРАД,1994.Г 

5.ИЛИЋ,ПАВЛЕ, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВНОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ,ГЛОБУС,НОВИ САД,1997.Г 

6.НИКОЛЋ,МИЛИЈА,НАСТАВА ПИСМЕНОСТИ,НАУЧНА КЊИГА,БЕОГРАД,1983.Г 

7. НИКОЛЋ,МИЛИЈА, МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА,БЕОГРАД,1992.Г 

8.РЕЧНИК КЊИЖЕВНИХ ТЕРМИНА,НОЛИТ,БЕОГРАД,1986.Г 

9.СТЕВАНОВИЋ,М.ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА,БЕОГРАД,2004.Г 

10.КЛАЈН,ИВАН, ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА,БЕОГРАД,2005.Г 

11.ШИПКА,Д.ОСНОВИ МОРФОЛОГИЈЕ,БЕОГРАД,АЛМА,2005.Г 

12.БУГАРСКИ,Р.ЖАРГОН,БЕОГРАД,2003.Г 

13.ЂОРЂЕВИЋ,МИЛЕНТИЈЕ,КЊИЖЕВНОМАНИЈА,БЕОГРАД,2001.Г 

14.ЈЕРКОВИЋ,ЈОВАН И ВУЈОВИЋ,ДУШАНКА,ШКОЛСКИ ПРАВОПИС,БЕОГРАД,2001.Г 

15. ВУЈОВИЋ,ДУШАНКА,ГРАМАТОЛОМИЈА,БЕОГРАД,2005.Г 

16. КЛАЈН,ИВАН,ТВОРБА РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1 и 2, , ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА,БЕОГРАД,2002.Г 

17.ИВИЋ,М. ПРАВЦИ У ЛИНГВИСТИЦИ 1 и 2,БЕОГРАД,2001.Г 

 
 

Редни 

број 
Наставна тема 

Број 

часова 

Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Језик 55 19 21 15 

       Граматика 33 14 8 11 

       Правопис 22 5 13 4 

II Књижевност 58 35 14 9 

       Школска лектира 45 25 11 9 

        Домаћа лектира 13 10 3 - 

III Култура изражавања 23 6 13 4 

        Говорно изражавање 3 1 1 1 

        Писмено изражавање 20 5 12 3 

Укупан 

број 

часова 

 136 60 48 28 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

Језик:  
Граматика (дијалекти 

српског језика, народни 

и књижевни језик, 

нормирање, Вукова 

реформа, књижевни 

језик Срба од Вука до 

данас, језик 

свакодневне 

комуникације – 

говорени и писани, 

зависне предикатске 

реченице – изричне, 

односне, месне, 

временске, условне, 

допусне, намерне, 

последичне и 

поредбене, грађење 

речи – комбиновано 

грађење и грађење 

претварањем, 

хомонимија и 

полисемија, основна 

правила акценатске 

норме),  

Правопис (писање 

имена из страних 

језика, генитивни знак,  

употреба великог 

слова, интерпункција, 

спојено и растављено 

писање речи) 

Групни,индивиду

ални,фронтални, 

рад у пару, 

разговор 

    

-разликује дијалекте српског 

језика (источнохерцеговачки, 

шумадијско-војвођански) 

-разликује народни од 

књижевног језика (ћерати- 

терати, астал-сто) 

-зна основне податке о развоју 

књижевног језика код Срба 

(старословенски-српски 

књижевни) 

-препознаје зависне и 

независне реченице (везници) 

-препознаје основне начине 

грађења речи (комбиновано 

грађење и грађење 

претварањем) 

-препознаје основне лексичке 

односе – хомонимија, 

полисемија (ђак-ученик, глава 

куће-глава ексера) 

-зна основна акценатска 

правила (четири правила) 

-зна да се служи правописом 

-примењује правописну норму 

у једноставним примерима 

-зна основна правила писања 

великог слова (властита 

имена, географски појмови) 

-зна све интерпункцијске 

знакове  

-негација (именице, глаголи, 

придеви) 

-зна врсте зависних реченица 

-разликује дуге и кратке акценте 

-зна правила разликовања 

некњижевног од књижевног језика 

-Вуков рад на језику и правопису 

-разликује врсте зависних 

реченица (служба, смисао) 

-препознаје речи на основу начина 

творбе (зид-зидар, подзида) 

 -познаје метонимију, синонимију 

и полисемију 

- зна основна акценатска правила и 

примењује их на једноставнијим 

примерима (зид, пас, нож, лав) 

-исправно пише имена из страних 

језика (Вашингтон, Рентген) 

-препознаје постакценатску 

дужину –генитивни знак (много 

јабука) 

-зна већину правила о писању 

великог слова (Сунце, Месец) 

- примењује већину 

интерпункцијских знакова  

-негација у већини примера 

(знање-незнање, извесност-

неизвесност) 

-именује и издваја зависне реченице 

из текста 

-на основу задатог примера (проста 

реч КУЋА) формира изведене, 

сложене речи и речи настале 

комбинованом творбом (покућство) 

-самостално давање примера за 

метонимију, синонимију и 

полисемију 

- акцентује речи 

-исправно пише речи из страних 

језика (компјутер, хеликоптер) 

-исправно обележава генитивни знак 

- правилно пише велико слово у свим 

примерима 

- правилно примењује све 

интерпункцијске знакове 

- правилно примењује правила 

спојеног и растављеног писања речи 

(сложенице и полусложенице) 

Књижевност: 

-одломци из 

књижевних дела, 

приповетке и песме из 

читанке за осми разред, 

Клет, 2014. Београд 

ВФН, групни, 

индивидуални, 

фронтални, 

рад у пару 

-повезује наслове прочитаних 

књижевних дела са именима 

аутора тих дела 

-уочава битне елемнте 

књижевноуметничког текста – 

мотив, тему, фабулу, време и 

-разликује књижевне родове и 

стилске фигуре 

-разликује лирско-епске врсте 

-разликује књижевнонаучне врсте 

(биографија, аутобиографија, 

мемоари) 

 -зна и уме да направи резиме 

прочитаног 

-познаје версификацију 

-разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача 
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Лектира (циклус 

песама о ослобођењу 

Србије); романи 

(Сумњиво лице,Деца) 

место радње 

-зна о чему се говори у 

прочитаном делу 

 

-разликује облике казивања  

Језичка култура: 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

Индивидуални,фр

онтални 

-повезује информације и идеје 

изнете у тексту 

-препознаје цитат, служи се 

садржајем да би пронашао 

одређени део текста 

 

 

 

 -познаје функционалне стилове, 

-разликује основне делове текста и 

књиге( наслов, поднаслов, 

наднаслов, основни текст, 

поглавље, пасус, фуснота, садржај, 

предговор, поговор) 

-саставља вест, реферат и извештај 

-зна правописну норму 

-учествује у дебати,пише резиме, 

-издваја кључне речи и резимира 

текст 

-има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова  

-зна и доследно примењује 

правописну норму 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Активности ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци извођења 

програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Језик 

- Граматика 

-Правоопис 

55 

33 

22 

Слушање, 

упоређивање, 

анализирање, 

самостално 

закључивање, 

прктична примена, 

истраживање, 

примена стеченог 

знања 

-Презентује наставни 

садржај 

-Подстиче на 

усвајање знања, 

мотивише на 

размишљање и 

закључивање 

 

Дијалошка,  

монолошка,  

рад у групама,  

тимски и истарживачки рад, 

индивидуални рад 

- Развијање љубави према матерњем језику 

- Упознавање граљматике и правописа српског 

језика 

- Упознавање језичких појава и појмова 

- Примена стеченог знања 

Књижевност 

-Школска 

лектира 

-Домаћа 

лектира 

58 

45 

13 

Слушање, 

упорећивање, 

уочавање, практична 

примена, 

анализирање, читање, 

разговор, размена 

сопствених знања и 

мишљења, 

истраживање, 

самостално тумачење 

--Презентује наставни 

садржај 

-Подстиче на 

усвајање знања, 

мотивише на 

размишљање и 

закључивање 

- Подстиче на 

повезивање 

ученичких искустава 

са обрађеним 

садржајима 

Текстуална,  

дијалошка,  

рад у групама,  

тимски и истарживачки рад,  

индивидуални рад 

- Оспособљавање ученика за читање, 

доживљавање и тумачење и вредновање 

књ.дела 

- Развијање епитетских осећања и вредности 

- Развијање смисла за усмено и писмено  

- Богаћење речника 

- Развијање потребе за књигом 

Култура 

изражавања 

- Говорно  

изражавање 

- Писмено 

23 

3 

20 

Читање, разговор, 

упоређивање, 

истицање 

индивидуалности, 

неговање говорне и 

-Презентује наставни 

садржај 

- Подстиче на 

креативност у 

усменом и писменом 

Дијалошка,  

монолошка,  

текстуална 

- Развој говорне и писане језичке културе 

- Оспособљавање за читање и казивање 

одређених садржаја  

- Развијање љубави према говорној и писаној 

култури  
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изражавање писане културе изражавању. - Богаћење и коришћење лексике уз примену 

стечених знања из граматике и правописа 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд часова – 68 ЧАСОВА ( недељни фонд 2 часа) 

 

Циљеви :  
- овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 

језика 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности, хуманистичких, моралних и естетских ставова 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика  

 

Општи стандарди :  
- разумевање и реаговање на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 

- читање и разумевање писаних и илустрованих текстова 

- остваривање комуникације са саговорником и размењивање информација у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама. 

 

Посебни стандарди :  

разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено изражавање, 

интеракција, знања о језику. 

 

Тематика :  

1. Спорт  

2. Размена ученика 

3. Упознавање са културом, празницима и обичајима 

4. Берлин 

5. Свет и околина 

6. Путовања 

7. Опроштајна забава и остало ( заштита околине ) 

 

 

 

 

Одобрени прописани уџбеник и аутор:  
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,,prima A2/ Band 4“, Nemački jezik za 8. razred osnovne škole; autori: Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Grammatiki Rizou; izdavač: Cornelsen- 

Data Status, Beograd (2011) 
 

 

 

Редни 

број 

 

 

Наставна тема 

 

Број 

часова 

по 

теми 

 

 

Планирано часова за: 

 

 

обрадa 

 

 

утврђивање 

 

 

понављањe 

 

 

 

вежбавање 

 

 

 

 
систематизација 

 

 

 

провера 

 

     I 
Fitness und Sport        9 3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

II 
Austausch 8 3 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

 

III 

 

Unsere Feste 12 4 

 

- 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

IV Berliner Luft         8 3 

 

- 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

- 

 

1 

 

 

    V 

 

Welt und Umwelt        8 3 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

 

1 

 

VI 

 

Reisen am Rhein        9 3 

 

- 

 

2 

 

3 

 

- 

 

1 

 

    VII Abschiedsparty 14 3 

 

- 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

68 

 

 

22 

 

- 

 

 

     11 

 

  23 

 

 

       5 

 

 

    7 
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Начин остваривања програма: 

 

Комуникативне функције: Представљање себе и других, поздрављање, идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева, разумевање и давање једноставних упутстава и команди, постављање и одговарање на питања, молбе и изрази 

захвалности, примање и давање позива за учешће у игри/групној активности, изражавање допадања/недопадања, физичких сензација и 

потреба, именовање активности, исказивање просторних односа и величина, давање и тражење информација о себи и другима, тражење и 

давање обавештења, описивање лица и предмета, изрицање забране и реаговање на забрану, итд.  

Граматички садржаји програма : именице, чланови, придеви, детерминатори, предлози, прилози и прилошке одредбе, бројеви, реченице 

(временске, условне релативне), везници, идиоматски изрази,  

глаголска времена– садашња, будућа и прошла, реченичне конструкције 

Наставне методе/ активности : интерактивна, групна, дијалошка, вербално-текстуална, 

самостално закључивање, илустративно- демонстративна, говорне вежбе, замене улога, израда паноа- постера. 

Наставна средства : уџбеници, радни листови , аудио и видео плејери, часописи, интернет, интерактивна табла 

Праћење и оцењивање: посматрање, разговор, усмено испитивање, диктат, домаћи задаци, тестови, писмени задаци, залагање на часу. 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова: 34   

Недељни фонд часова: 1 

Циљеви:  

 стварање и развијање учениковог стваралачког мишљења 

 естетски доживљај ликовних дела 

 развој способности за индивидуално изражавање 

 развој љубави према ликовном наслеђу 

 развијање ликовно естетске осетљивости за ликовне елементе 
 

Оперативни задаци 

 Ученици треба да се: 

 -оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контрасте, јединства и доминанте у простору, фантастике; 

 -формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 

 ликовно- визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за различита 

занимања 
 

 

Литература, уџбеници:Уџбеник ликовне културе за осми разред-Завод за уџбенике  
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Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Слободно компоновање 5 

2. Визуелна метафорика и споразумевање 7 

3. Контраст јединство и доминанта у простору 16 

4. Слободно компоновање и фантастика 6 

                                                                                                                                     УКУПНО 34 
 

 

Образовни стандарди НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 
(листа садржаја по темама) 

Бр. часова -

oквирнo 
Начин остваривања 

програма 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Слободно 

компоновање 

Акционо сликање 

 

Ритмичко-хармонијска 

композиција чистог 

односа боје и форме 

 

Ситем низања скупова, 

тачака, линија, боја, 

облика, волумена према 

одрђеној шеми 

 

Слободно компоновање 

вежбе 

3+2 Aктивно слушање и 

учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , 

уочавање и решавање 

проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа 

ликовних радова и 

уметничких дела 
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1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Визуелна 

метафорика 

и 

споразумева

ње 

Знак, симбол, пиктограм 

 

Амблем 

 

Персонификација, 

алегорија 

 

Хералдика 

 

Лого 

 

Визуелна метафорика 

вежбе 

5+2 Aктивно слушање и 

учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , 

уочавање и решавање 

проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа 

ликовних радова и 

уметничких 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.    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. 

Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору 

Контраст као средство 

ликовног израза 

 

Јединство као основна 

вредност композиције 

 

Статично и динамично 

јединство 

 

Јединство и равнотежа 

 

Сродност ликовних 

вредбости 

 

Јединство израза 

 

Доминанта као услов за 

повезивање разнородних 

елемената 

 

Контраст, јединство и 

доминанта у простору 

вежбе 

10+6 Aктивно слушање и 

учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , 

уочавање и решавање 

проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа 

ликовних радова и 

уметничких дела 
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1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  1.2.1.   2.1.1.  

2.1.2.    

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. 

Слободно 

компоновање 

и фантастика 

Реани облици у 

нереалним односима 

 

Фантастика 

 

Слободно компоновање и 

фантастика вежбе 

4+2 Aктивно слушање и 

учешће у 

комуникацији. 

Размишљање , 

уочавање и решавање 

проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа 

ликовних радова и 

уметничких дела 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Годишњи број часова: 34 

Недељено: 1 час 

Циљ и задаци: 

- Упознавање ученика са вокално-инструменталним облицима(духовна музика, опера, оперета, мјузикл, балет 

- Стварање активних слушалаца и љубитеља музике. 

- Оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке цултуре сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани; стицање знања о музици различитих епоха; 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање); 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике; 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извонење, слушање, истраживање и стварање музике); 

- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности; 

- оформити и неговати рад школског ансамбла. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

-оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контрасте, јединства и доминанте у простору, 

фантастике; 

-формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 

ликовно- визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за 

различита занимања 
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Редни 
бр. 

 
Наставна тема-облас 

Бр.час
ова по 
теми 

  
Типологија наставних часова 
(осми разред) 

 
        
       
СВЕГА 
  

Бр.часова на којима 
преовлађује облик рада 

 
           
 
СВЕГА  

ОБРАДА 

 
ПОНАВЉАЊ
Е 

 
ВЕЖБАЊЕ 

 
ПРОВЕРА 

 
ФРОНТАЛН
И 

 
ГРУПНИ 

 
ИНДИВИДУ
АЛНИ 

 
1. 

 
ЗНАЊЕ И 
РАЗУМЕВАЊЕ (основе 
музичке писмености) 

 
7 
 

 
4 

 
2 

 
/ 

 
1 

 
7 

 
6 

 
/ 

 
1 

 
7 

 
2. 

 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

 
14 

 
12 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
14 

 
12 

 
1 

 
1 

 
14 

 
3. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
ПЕВАЊЕМ И 
СВИРАЊЕМ 
 

 
12 

 
10 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
12 

 
11 

 
/ 

 
1 

 
12 

 
4. 

 
МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 УКУПНО  
34 

 
26 

 
4 

 
1 

 
3 

 
34 

 
30  

 
1 

 
3 

 
34 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ  - аудитивна -Ученик познаје основне -Ученик препознаје везу између -Ученик зна историјат, литературу, 
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Упознавање музике 

различитих епоха 

-Народна музика 

- духовна музика 

-забавна музика 

- музика за филм 

-радио и телевизију 

-балет 

-џез 

-мјузикл 

-оперета  

-Импресионизам 

-Основе музичке писмености 

-Обнављање стечених знања 

из музичке писмености на 

конкретним музичким  

- Анализа музичких 

елеменатаи  

- Упознавање функције 

елеманата музичке 

писмености и извођачких 

састава. 

- дијалошка 

- монолошка 

- демонстративна 

-рад у групи 

-мултимедијални 

приказ 

 

 

карактеристике музике 

одређених епоха и опште 

појмове музичко-сценске и 

концертне музике. 

-Ученик познаје основне 

појмове одређених музичких 

жанрова. 

-Ученик познаје основне 

појмове народног 

стваралаштва, контекст 

настанка српске народне 

музике, музичке 

карактеристике и специфичне 

саставе.  

-Ученик познаје основне 

појмове српске народне 

духовне музике (Осмогласник) 

и основне караткеристике 

фолклорне музике других 

народа. 

музичких елемената и музичког 

израза. 

-Ученик познаје најзначајнија 

дела и представнике стилских 

епоха, разуме појмове апсолутне 

и програмске музике, структуру 

одређених облика музичко-

сценске и концертне музике. 

-Ученик разуме специфичне 

карактеристике жанра, 

структукуралне и драматуршке 

елементе жанровских примера и 

њихову естетску функцију. 

-Ученик повезује изражајне 

елементе народне музике са 

контекстом њиховог настанка.  

-Препознаје различите видове 

спрског музичког фолклора по 

географским карактеристикама. 

 

извођаче и специфичне 

карактеристике музичких 

инструмената и састава што повезује 

са естетском применом. 

-Ученик повезује структуралну и 

драматуршку (и програмску) 

димензију музичког дела са естетском 

применом и историјским контекстом. 

-Ученик повезује драматуршке и 

структуралне елементе са естетском 

применом и доводи у везу са духом 

времена. 

- Познаје најзначајније светске и 

националне представнике. 

-Ученик разликује старију и новију 

музичку традицију, аутентичну 

фолклорну музику од “ 

новокомпоноване “ на основу 

повезивања музичких, текстуалних, 

извођачких, социјалних и историјских 

карактеристика. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

-Слушање музичких примера 

романтизма 

-Слушање музичких примера 

импресионизма 

-Слушање одломака из опера 

19. века 

-Слушање одломака из 

балета 

-Слушање песама поуларне 

музике 

-Слушање песама народне 

музике 

-Слушање песама џез, рок и 

друге популарне музике 

 

 

 

 

 

- аудитивна 

- демонстративна 

-групни рад 

-појединачни рад 

-мултимедијални 

приказ 

-рад са другим 

одељењем 

 

-Ученик препознаје 

инструменталне групе, 

појединачне инструменте и 

врсте гласова. 

-Ученик препознаје 

инструменталне и вокалне 

саставе. 

-Ученик препознаје стилску 

припадност слушаног 

примера. 

-Ученик може да одреди 

слушни пример као музичко-

сценско или концертно дело. 

-Ученик препознаје везу 

музичког садржаја примера са 

ванмузичким програмом. 

-Ученик може да одреди 

припадност слушаног примера 

одређеном жанру уметничке 

музике (дечја, духовна, џез, 

филмска, популарна, 

Ученик препознаје 

карактеристичне технике 

свирања и певања. 

Ученик препознаје основне 

карактеристике српске музичко-

сценске и концертне музике. 

Ученик препознаје структуралне 

елементе слушаног дела. 

-Ученик препознаје основне 

карактеристике жанра (извођачки 

састав, садржај, структура, однос 

музичког и драмског садржаја, 

начин извођења, музичке и 

ванмузичке карактеристике). 

-Ученик препознаје 

карактеристике (музичке и 

ванмузичке) најзначајнијих дела 

српске музике из наведених 

жанрова. 

-Ученик повезује изражајне 

карактеристике композиција у 

-Ученик повезује опажени карактер 

слушаног примера са естетском 

димензијом композиције. 

-Ученик повезује опажене 

карактеристике 

инструмената/извођачког састава са 

њиховом естетском применом. 

-Ученик препознаје драмску функцију 

структуралних елемената и 

специфичних музичких 

карактеристика слушаног дела. 

-Ученик препознаје везу стилског, 

друштвено-историјског контекста и 

музичких карактеристика слушаног 

примера. 

-Ученик повезује структуралне 

елементе слушаног дела са њиховом 

драмско-естетском димензијом. 

-Ученик препознаје међусобне утицаје 

жанрова и може да их одреди 

-Ученик разликује српску ритуалну и 
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електронска или конкретна). 

-Ученик у слушним 

примерима разликује народно 

од уметничког музичког 

стваралаштва.  

-Препознаје основне 

карактеристике српске  

народне духовне музике и 

фолклорне музике других 

народа. 

оквиру наведених жанрова са 

историјско-стилским периодом. 

-Ученик препознаје основне 

карактеристике српске народне 

музике (обичаје у оквиру којих се 

музика изводи, извођачке 

саставе, народне инструменте, 

народне игре). 

 

 

забавну народну музику, као и 

изворну народну музику од “ 

новокомпоноване ”.  

-Ученик препознаје карактеристике 

српске народне музике у уметничкој 

музици. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ /СВИРАЊЕМ  

-Солвегијина песма” 

-Изнад дуге” 

-“Музички пример Битлса” 

-„Музички моменат“ 

-„Игра лабудова“ 

    -„Тебе поем“ 

 

 

 

 

 

 

- аудитивна 

- дијалошка 

- монолошка 

- демонстративна 

 

-Ученик може да пева музички 

пример од 16 тактова уз 

тактирање (C-dur) у којој се 

користе: основне ритмичке 

вредности, основна темпа, 

тонске висине од малог g до e, 

основни динамички распон и 

партитурне ознаке (знаци за 

понављање, 

крешендо/декрешендо). 

-Ученик може да пева 

једноставне дечје, народне и 

популарне песме. 

-Ученик може да свира песму 

или музички пример од 16 

тактова (који садржи основне 

елементе музичке писмености) 

на неком од Орфових 

инструмената или на 

мелодици, фрули, блок 

флаути. 

-Ученик зна да свира неко 

дело из српске фолклорне 

баштине. 

-Ученик може да пева у хору 

или свира у оркестру 

једноставне песме различитих 

жанрова.  

-Ученик уме да изведе игру по 

избору (народну или 

класичну). 

- Ученик учествује у 

школским приредбама. 

За ову тему није предвиђен 

средњи ниво стандарда 

 

-Ученик може да изведе (пева и свира) 

песму или музички пример који 

садржи разноврсне елементе музичке 

писмености (дурске лествице:C, F, G, 

D, молске: а и d; динамичке 

вредности: pp-ff, Presto Allegro, 

Andante, Adagio, Grave; corona, 

акценти, успоравање-убрзавање, 

карактер извођења) и да пева у 

двогласу (укључујући канон). 

-Ученик може да пева (или свира) 

одломак из неког дела различитих 

жанрова уметничке музике (духовне, 

џез, филмске). 

-Ученик може да пева (или свира) 

одломак из неког дела музичко-

сценске и концертне музике (мелодију 

арије, тему концерта, симфоније, 

балета). 

-Ученик зна да пева (или свира) 

музику различитих типова српске 

фолклорне баштине (календарске, 

некалендарске, народна духовна 

музика). 

-Ученик зна да свира један или више 

инструмената и може да изведе 

одређене специфичности свирања, да 

прати другог ученика или да свира у 

мањем саставу у оквирима наставе. 

-Ученик (кога је наставник одабрао) 

може да пева у хору или свира у 

оркестру сложеније композиције 

различитих жанрова. 
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 -Ученик зна да изведе основне 

класичне плесове и српске народне 

игре 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

-Импровизација  мелодије на 

задани текст 

-Компоновање мање музичке 

целине 

 

- дијалошка 

 - 

демонстративна 

-практичан рад 

-рад у групи 

-индивидуални 

рад 

-Ученик може да осмисли 

ритмичку пратњу за један 

инструмент песме коју зна. 

Ученик може да ствара 

мелодију од понуђених 

мотива, комбиновањем. 

-Ученик може да направи 

инструмент од предмета из 

свог окружења (из групе: 

ударачких, трзалачких, 

дувачких, гудачких). 

-Ученик може да одабере 

одговарајући музички пример 

(од понуђених) за задати 

историјско-стилски период. 

-Ученик може да одабере 

одговарајући музички пример 

(од понуђених) за задати 

драмски оквир (филмска 

сцена, религиозни текст и 

слично) 

-Ученик уме да импровизује 

(певањем/свирањем) одређену 

мелодију у духу популарне 

музике. 

-Ученик може да одабере 

адекватне примере (од 

понуђених) дела музичко-

сценске и концертне музике за 

задати историјско-стилски 

период. 

-Ученик може да одабере 

адекватну музичку нумеру за 

задату драмску сцену. 

-Ученик може да осмисли 

адекватну музичку нумеру за 

задату драмску сцену 

-Ученик може да одабере (од 

понуђених) адекватан пример 

аутентичне народне музике за 

За ову тему није предвиђен 

средњи ниво стандарда 

-Ученик може да осмисли ритмичку 

пратњу за више инструмената песме 

коју зна и може да је запише и 

одсвира. 

-Ученик може да осмисли мању 

музичку целину (музичку реченицу, 

период, облике песме), може да је 

запише и одсвира. Ученик може 

активно да учествује у 

импровизовању и компоновању мање 

музичке целине са наставником. 

-Ученик може да направи/нацрта 

модел задатог инструмента (из свих 

инструменталних група). 

-Ученик може да осмисли музичку 

игру на основу песме различитих 

жанрова. 

-Ученик може да компонује 

одговарајућу мелодију на дати текст 

духовне тематике, одређени ритмички 

модел или мелодију у духу џез и 

популарне музике и осмисли 

одговарајућу музику за дату филмску 

сцену. 

-Ученик може да одређену мелодију 

из репертоара класичне музике варира 

(певањем/свирањем) у духу: 

националне, џез, популарне музике. 

-Ученик може активно да учествује у 

осмишљавању уметничког догађаја 

синкретичког садржаја (музика, 

драма, визуелна уметност, 

књижевност). 

-Ученик може да одабере адекватне 

примере (од понуђених) за 

одговарајуће задате догађаје из 

народног живота 

(календарски/некалендарски обичаји, 

географске области и тд.). 

-Ученик може да компонује музику у 
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задати мотив из народног 

живота. 

-Ученик може да направи (и 

нацрта) модел народног 

инструмента по избору од 

понуђених предмета из 

окружења. 

духу српске народне музике (игре, 

календарска и некалендарска 

традиција, и сл.) 

-Ученик може да импровизује 

(глас/инструмент) одређену народну 

мелодију у духу оригиналног начина 

извођења. 

 

ИСТОРИЈА 

Циљ изучавања наставног предмета ИСТОРИЈА је културни развој  и хуманистичко образовање ученика. 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

и научну писменост и да напредују  ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних достигнућа,да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје,као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовање човека. 

Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена,историјских процеса и токова,као и развијању 

националног,европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

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: 

-стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја 20.века; 

- стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја 20.века на српском и 

југословенском простору; 

-стицање основних знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине 19. до краја 20.века; 

-разумевање најзначајнијих политичких идеја историјског периода од друге половине 19. до краја 20.века; 

-стицање основних знања о знаменитим личностима периода од друге половине 19. до краја 20.века у опшој и националној историји; 

-упознавање са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском,југословенском,европском и ваневропском простору у периоду 

од друге половине 19. до краја 20.века; 

-разумевање да национална историја представља саставни део опште историје; 

-развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање да се препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; 

-разумевање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од друге половине 19. до краја 20.века; 

-овладавање вештином коришћења историјских карата за период од друге половине 19. до краја 20.века; 
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-научити повезивање различитих историјских садржаја (личности,догађаји,појаве и процеси) са одговарајућом временском одредницом и 

историјским периодом; 

-поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

При реализацији обавезних и изборних предмета,а уз стручну помоћ педагога и психолога наставник ће примењивати иновативне моделе 

наставе,у циљу стицања знања. 

Истовремено, на једном часу наставник ће примењивати више облика рада,вођен принципом индивидуализације.За рад је неопходно 

створити толерантну атмосферу и том приликом потстицати и подржавати индивидуалну укљученост ученика. 

Свакако незаборавити на повезивању теоријских знања и практичне примене.Наставна метода мора одговарати наставној јединициили 

теми и мора се преплитати и допуњавати са осталим наставним методама. 

Циљ наставника мора бити  стварање целокупне личности детета(толерантност,елоквентност,свестраност,али незаборавити на примену 

стечених знања у свкодневном животу и стварање базичне основе за даље образовање).Личност детета наставнику мора бити на првом 

месту при реализацији поменутог процеса. 

 

Редни број 
наставне 

теме 

Назив наставне теме За 
обраду 

Утврђивање Систематизација Образовни 
стандарди 

Укупно 

1. СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19 
И ПОЧЕТКОМ 20 ВЕКА 

3 2 0 ИС. 1.1.8. 
ИС. 1.1.4. 
ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

5 

2. СРБИЈА И Ц. ГОРА И СРБИ У 
ХАБЗ. И ОСМАН. ЦАРСТВУ ОД 
БЕРЛИНСКОГ КОНГР.ДО 1 СВ. 

РАТА 

7 6 2 ИС.1.1.9. 
ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.5. 
ИС.3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

15 

3. ПРВИ СВЕТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

3 2 1 ИС.1.2.7. 
ИС.1.1.8. 
ИС.2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.1. 

6 
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ИС.3.1.2. 

4. СРБИЈА И Ц. ГОРА У 1 
СВЕТСКОМ РАТУ 

2 2 5 ИС.1.1.7. 
ИС. 1.1.9. 
ИС. 2.2.1 
ИС. 2.1.5. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6 

9 

5. СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

4 2 1 ИС. 1.1.7 
ИС. 1.1.9. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.3. 
ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.3. 

7 

6. ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 3 1 1 ИС. 1.1.7 
ИС.1.1.9. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.5. 
ИС.3.1.6. 

5 

7 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ-ТОТАЛНИ 
РАТ 

3 1 2 ИС.1.1.4. 
ИС.1.1.8. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.5. 
ИС.3.1.2. 
ИС.3.2.6. 

6 

8. ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ 

4 3 1 ИС.1.2.4. 
ИС.1.1.9 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.9. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.2.6. 

8 

9. СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

2 1 0 ИС.1.1.9. 
ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.4. 

3 
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ИС.3.1.1 
ИС.3.2.4. 

10. ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ 
СВ. РАТА 

3 3 2 ИС.1.1.9. 
ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.4. 
ИС.3.1.1 
ИС.3.2.4. 

8 

УКУПНО  34 23 15  68 
 

ТЕМА КОРЕЛАЦИЈА 

1.СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛ.19 И 

ПОЧ.20.ВЕКА 

-географија (изглед Европе и Света); 

-техничко образовање ( техничка открића, развој привреде и индустрије). 

2.СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И 

СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И  

ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ 

-географија (Србија и Европа, место Србије у Свету); 

-српски језик (развој књижевности у патриотском духу); 

-грађанско васпитање (положај народа, стварање и уређење државе и власти); 

-техничко  образовање ( ратна техника); 

-науке:биологија,математика... 

-ликовна култура 

3.-САВРЕМЕНО ДОБА-ПРВИ 

СВЕТСКИ РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

-географија (Европа и Свет у рату-географски оквири); 

-техничко образовање (развој ратне технике); 

-хемија (хемијско оружје); 

-грађанско васпитање (народи и стварање државе, уједињене народа, ратни злочинци, 

геноцид, грађанска права); 

-музичка култура (развој музике). 

4.СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У 

ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТА 

-географија (Србија и Црна Гора у рату-географски оквири); 

-техничко образовање (развој ратне технике); 

-грађанско васпитање(народи и стварање државе и уједињење); 

-науке медицина...  

5.СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

-географија (географски оквири Европе и Света после 1. светског рата, развој привреде); 

-техничко образовање(развој технике, филмови,...); 

-биологија (открића-пеницилин); 

-српски језик(развој књижевности); 

-грађанско васпитање (развој политичких идеја и њихове последице, грађанска права). 
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6.ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

-географија (географски оквири Србије, Југославије); 

-српски језик (развој књижевности); 

-веронаука ( хришћанске вере, католицизам и православље и  ислам, њихови односи и 

разлике); 

-грађанско васпитање (политичке странке, избори, устав); 

-биологија ( Ј.Панчић) 

-науке( математика,физика...); 

-ликовна култура (развој сликарства). 

7.ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ-

ТОТАЛНИ РАТ 

 -географија (Европа и Свет у рату-географски оквири); 

-техничко образовање (развој ратне технике); 

-хемија (хемијско оружје); 

-физика (нуклеарна фузија и физија, атом); 

-грађанско васпитање (идеје слободарства, изграђивање власти, геноцид, ратни злочини); 

-филмска уметност(играни и документарни) 

-музичка култура (развој музике).                                                                

8.ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-географија(Југославија у рату-географски оквири); 

-техничко образовање( развој ратне технике); 

-грађанско васпитање (идеје ослобођења и слободе,геноцид,ратни злочини,холокауст); 

-музичка култура(борбене песме); 

-књижевност (песништво о слободи); 

-филмска уметност(ратни и документ.филмови). 

9.СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-географија (изглед Еврпе и Света, нове државе); 

-техничко образовање (развој ратне технике; 

-хемија (хемијско оружје; 

-биологија ( биолошко оружје); 

-грађанско васпитање (нове политичке идеје, независност, политичке слободе, грађанска 

права)                             филмска уметност(играни и документарни)        

10.ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

-географија (географски оквири нове Југославије у Европи и Свету); 

-српски језик(развој књижевности); 

-музичка култура (развој музике- рок и поп); 

-техничко образовање (развој технике, хидроелектране) 

-филмска уметност(играни и документарни) 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова:          68 

Недељни фонд часова:           2 
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За обраду новог градива:       42 

За друге типове часова:          26 

 

 Циљ наставе 

  Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да ученицима пружи знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на 

територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити 

разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених друштвено-економских процеса и промена, како у 

нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини 

Задаци наставе 

  Задаци наставе географије су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани. Њихово остваривање допринеће 

оспособљавању и развијању знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој хумане, хармоничне и интеркултурно 

усмерене личности, способне да се сналази у сложеним условима друштва у трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице као 

одговоран грађанин. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

  - одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;  

  - стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним лепотама и 

културном наслеђу; 

   - примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-географске појаве, процесе 

и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету; 

   - познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на регионалном и 

националном нивоу;  

  - развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета;  

  - схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај очувања природе и 

природних ресурса;  

  - поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно доприносе очувању и неговању 

националног и културног идентитета;  

  - развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних 

група и доприносе друштвеној кохезији;  

  - подржавају процесе међународне интеграције наше земље;  

  - користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;  
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  - буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке и развијају 

способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;  

  - овладају техникама тимског/групог рада и групног одлучивања;  

  - буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 

 

Корелација  

  Наставни програм географије за осми  разред ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, 

корелативан је и примерен интересовањима и развојним способостима ученика. Коорелација је са наставним предметима српски језик, 

ликовна култура, биологија, историја, математика, информатика,музичка култута. Коорелација је најизражајнија као вертикално 

повезивање наставног садржаја у осмом разреду са наставним садржајима предмета Свет око нас (1. И 2. Разред), Природа и друштво (3. И 

4. Разред) и географије за пети и географије за шести разред. 

 

Начин остваривања програма  

  У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака претходна наставна 

тема представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, практично, значи да би у процесу наставе 

свим деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све програмске захтеве.  

   У оквиру прве наставне теме “Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке 

програмских садржаја националне географије.  

  Наставна тема “Географски положај, границе и величина Србије“ обухвата политичко-географске садржаје. Програмом је 

предвиђена обрада само основних политичко-географских елемената: географски положај, границе и величина.  

  Тема “Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске одлике 

наше земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште ваља ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и 

односе свих чинилаца географске средине. Приликом обраде наведених географских садржаја, посебну пажњу неопходно је посветити 

проблемима заштите и унапређивања животне средине.  

  Видно место у наставном програму има наставна тема “Становништво и насеља Србије“. Изучавање садржаја ове теме требало би 

да подстакне ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно градиво могуће је 

корелативно повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивањa 

свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају популациону политику и 

значаје њених одредби за обнављање становништва. У вези са тим, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних 

промена и трансформације на нашим просторима почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у нашој земљи. 

Ученици треба да се упознају са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој земљи.  

  Приликом обраде теме “Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у целини и 

појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност ове проблематике, тежиште 

треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати 

сувопарно набрајање обиља бројчаних података.  
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  Наставна тема “Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом реализације ових 

наставних садржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. Уз помоћ наставника, групно 

или у пару, ученици ће радити кратка истраживања, а потом презентацију географских одлика локалне средине, на основу чега наставник 

може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца.  

  У наставној теми ''Срби ван граница Србије'' обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове основне природне 

и друштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним размештајем српског становништва у 

европским државама и државама ван граница европског континента. Потребно је да ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван 

граница Србије, са условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом.  

  У оквиру наставне теме ''Србија у савременим интеграцијским процесима'' ученицима омогућити да схвате разгранатост и 

развојност политичке, економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим  државама и организацијама у 

свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој 

сфери. Број наставаних часова по наставним темама дат је оријентационо.  

  Наставницима се препоручује да, у зависности од предзнања ученика и структуре одељења, могу сами да одреде број часова за 

усвајање, вежбање, понављање, утврђивање и проверавање програмом предвиђених наставних садржаја 

 

Уџбеник за реализацију програма 

ГЕОГРАФИЈА 8., уџбеник       Завод за уџбенике                                                                                                                                  

Аутори: БРКИЋ МАРИЈА  ,  СТАМЕНКОВИЋ СРБОЉУБ  ,  ГАТАРИЋ ДРАГИЦА 

 

Литература за реализацију програма: 

ГЕОГРАФИЈА 8, приручник за наставнике географије за 8.разред, Клет 

Видео материјал, Нови Логос 

Друго 

Уџбеник за 8.разред, Клет 

Географска читанка за 8.разред, Завод за уџбенике 
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1.  Увод у програмске садржаје 1  1    1 ЧАС 

I 
Географски положај, границе и величина  

Србије 
2     1 

 

1 

 

 

 

  

 

 

2 ЧАСА 

II Природно-географске одлике Србије   28 17 4 4 2 1 
28 

ЧАСОВА 

III  Становништво и насеља Србије 8 5 1 1 1  
8 

ЧАСОВА 

IV Срби ван граница Србије 3 2 1    3 ЧАСА 

V Привреда Републике Србије 18 12 3 2 1  
18 

ЧАСОВА 

VI 
Србија и савремени интеграциони 

процеси 
3 2 1    3 ЧАСА 

VII Географија локалне средине 4 3 

 

 

 

 

1 

 

 

  

4 ЧАСА 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 1     1 1 ЧАС 

 

    
УКУПНО ЧАСОВА 68 42 12 8 4 2  
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бр. 
теме 

Назив наставне теме  Образовни стандарди по теми и начин провере остварености образовних стандарда 

 
1. 

 
Увод у програмске 

садржаје 
 
 
 
 
 
 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта  
-ГЕ.1.1.3.препознаје и чита географске и допунске елементе карте 
-ГЕ.1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 
Средњи ниво: 
-ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака  на географској карти 
-ГЕ.2.1.1.одређује стране света у простору и на географској карти 
-ГЕ.2.1.3.разликује и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.1.1.доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 
чињеница, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 
Начин провере остварености стандарда: усмено одговарање 

 
2. 

 
Географски положај, 

границе и величина 

Србије 

 
Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 
распоред 
-ГЕ.1.1.1.разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 
-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта) 
-ГЕ.1.1.3.препознаје и чита географске и допунске елементе карте 
Средњи ниво: 
-ГЕ.2.1.1.одређује стране света у простору и на географској карти 
-ГЕ.2.1.2. одређује места и тачака  на географској карти 
-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
-ГЕ.2.1.4.приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
средствима(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима), 
графиком, табелом и схемом 
-ГЕ.2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.1.1.доноси закључке о просторним(топографским)и каузуалним везама географских 
чењеница-објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 
-ГЕ.3.4.1.објашњава географске везе (просторне и каузуалне,директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
-ГЕ.3.4.2.објашњава географске везе (просторне и каузуалне,директне и индиректне) и 
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законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
3. 

 
Природне одлике Србије 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.1.1.разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 
-ГЕ.1.1.2.наводи и описује начине и представљање Земљине површине (глоб и географска карта 
-ГЕ.1.1.3.препознаје и чита географске и допунске елементе карте 
-ГЕ.1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 
Средњи ниво: 
-ГЕ.2.1.1.одређује стране света у простору и на географској карти 
-ГЕ.2.1.2. одређује места и тачака  на географској карти 
-ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице –објекте, појаве, процесе, и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
-ГЕ.2.1.4.приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
средствима(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима), 
графиком, табелом и схемом 
-ГЕ.2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.1.1.доноси закључке о просторним(топографским)и каузуалним везама географских 
чењеница-објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 
-ГЕ.3.2.2.објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и 
биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређење 
-ГЕ.3.4.1.објашњава географске везе (просторне и каузуалне,директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
4. 

 
Становништво и насеља 

Србије 
 
 
 
 
 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Средњи ниво:  
-ГЕ.2.1.3.разликује и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
- ГЕ. 2.3.1.разликује и објашњава кретање становништва(природно и механичко) и структуре 
становништва 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.3.1.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништв и 
насеља 
-ГЕ.3.4.1.објашњава географске везе (просторне и каузуалне,директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 
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5. 
 

 
Привреда Србије 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 
-ГЕ.1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 
Средњи ниво: 
-ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 
Напредни ниво: 
-ГЕ. 3.3.2.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
-ГЕ. 3.4.1.објашњава географске везе (просторне и каузуалне,директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор или тест 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Завичајна географија 

 
 
 
 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 
-ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Средњи ниво: 
-ГЕ.2.1.3.препознаје  и објашњава географске чињенице–објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом  
-ГЕ. 2.3.1.разликује и објашњава кретање становништва(природно и механичко) и структуре 
становништва) 
 -ГЕ.2.1.4.приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним 
средствима(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима), 
графиком, табелом и схемом 
-ГЕ.2.4.1.описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 
Напредни ниво: 
-ГЕ. 3.3.2.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и 
привредних делатности  
-ГЕ.3.3.1.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништв и 
насеља 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор 

 
7. 

 
Срби ван граница Србије 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Средњи ниво:  
-ГЕ.2.1.3.разликује и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.3.1.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништв и 
насеља 
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Начин провере остварености стандарда: усмени одговор 

 
8. 

 
Србија у савременим 

интеграционим 
процесима 

 

Основни ниво: 
-ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 
Средњи ниво:  
-ГЕ.2.3.2.именује међународне организације у свету(EU, UNICEF,UN,UNESCO, FAO, Црвени крст) 
-ГЕ.2.1.3.разликује и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 
Напредни ниво: 
-ГЕ.3.3.1.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништв и 
насеља 
Начин провере остварености стандарда: усмени одговор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Годишњи фонд часова: 68 

 

Циљеви и задаци 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да 

се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

– развијање функционалне писмености, 

– упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

– разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

– развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз  истраживање, 

– развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности   и критичности у мишљењу,  
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– развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

– развијање логичког и апстрактног мишљења, 

– схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

– решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

– развијање способности за примену знања из физике, 

– схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о   потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине, 

– развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи,  

– развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој   професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци  

Ученик треба да: 

– разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, енергија, количина наелектрисања, 

електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом,  правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и 

магнетног поља...), 

– уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља..., 

– разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна  њихове карактеристике, 

– зна основне карактеристике звука и светлости, 

– зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

– разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

– на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, количинe наелектрисања), 

– зна услове за настанак струје и Омов закон, 

– прави разлику између температуре и топлоте, 

– уме да рукује мерним инструментима, 

– користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

Наставна тема 

 

Број 

часова  

по теми 

 

Број 

часова за 

обраду 

 

Број часова за 

утврђивање 

 

Лаб. вежбе 

 

Осцилаторно и таласно 

кретање 

 

8 

 

4 

 

3 

 

1 

 

Светлосне појаве 

 

15 

 

7 

 

6 

 

2 

 
Електрично поље 

 

10 

 

5 

 

5 

 

/ 
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Електрична струја 

 

19 

 

8 

 

8 

 

3 

 
Магнетно поље 

 

6 

 

4 

 

2 

 

/ 

 
Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

 

8 

 

5 

 

3 

 

/ 

 

Физика и савремени свет 2 2 / / 

Укупно 

 

68 

 

35 

 

27 

 

6 

 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења  

1.2.1. Ученик уме да препозна 

врсту кретања према облику 

путање. 

  

2.2.3. Ученик уме да препозна 

основне појмове које описује 

осцилаторно кретање ,зна шта је 

равнотежни положај, амплитуда, 

период осциловања... 

 

3.2.2. Ученик уме да примени односе 

измећу физичких величина које описују 

осцилаторно креттање. (однос периода 

осциловања, фреквенције и броја 

осцилација код осцилатора, то јест везу 

периода осциловања и дужине 

математичког клатна, уме да израчуна 

вредност периода и фреквенције ако су дати 

број осцилација и време). 

3.2.3. Ученик зна како се мењају положај и 

брзина при осцилаторном кретању 

(математ.клатна и тега на опрузи), зна да је 

брзина тела највећа при пролазу кроз 

равнотежни положај а да је једнака нули кад 

се налази у амплитудном положају. 

3.2.4. Ученик зна основне физичке величине 

које описују таласно кретање ,зна шта је 

таласна дужина и зна да  је препозна на 

графички приказаном таласу, зна да 

израчуна период и фреквенцију таласа и зна 

шта је амплитуда таласа. 

3.2.5. Ученик уме да препозна основне 

особине звука, зна да звук представља 

механички талас који се простире у свим 

срединама различитим брзинама. 
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СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

  3.2.5. Ученик уме да препозна особине 

светлости, зна да светлост представља 

електромагнетни талас који се простире 

кроз вакуум  брзином који износи 

300000km/s и да је то највећа могућа брзина. 

3.2.6. Ученик зна како се прелама и одбија 

светлост, разуме да је тело видљиво само 

ако светлосни зраци који падају на тело 

одбијају се од њега и долазе до ока 

посматрача, зна закон одбијања светлости, 

зна да је положај лика предмета у води 

померен у односу на стварни положај 

предмета због преламања светлости, зна да 

лупа, микроскоп и телескоп преламају 

светлост и да их користимо за увећање лика. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.1.2. Ученик уме да препозна 

смер деловања 

електростатичке силе, зна да 

тела могу бити позитивно или 

негативно наелектрисана и на 

основу тога препознаје када је 

узајамно деловање између два 

тела привлачно односно 

одбојно и да ће интеракција 

бити најјача у случају када су 

наелектрисана тела међусобно 

најближа. 

2.4.1. Ученик уме да користи 

важније изведене јединице Si 

система и зна њихове ознаке.(за 

кол.наелектрисања,електрични 

потенцијал...) 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

1.3.1. Ученик уме да препозна 

да струја тече само кроз 

проводне материјале. Пример: 

Да би струја текла кроз 

течност она мора бити 

проводна или да струјно коло 

може да се затвори металним 

новчићем а не гумицом. 

1.4.1. Ученик уме да чита 

мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока, 

користи уређаје за мерење: 

амперметре и волтметре и зна 

да запише измерену бројну 

вредност са одговарајућом 

јединицом мере. 

2.3.1. Ученик зна да разликује 

електричне проводнике и 

изолаторе, зна да метали  и водени 

раствори неких супстанција као и 

гасови при одређеним условима 

могу да проводе електричну 

струју. 

2.3.2. Ученик зна називе основних 

елемената електричног кола(извор 

струје, прекидач, проводник и 

отпорник) и зна да их препозна у 

простом колу. 

2.3.3. Ученик уме да препозна да 

ли  су извори напона везани редно 

или паралелно, зна да се за 

повећање напона користи редна 

3.3.1. Ученик зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу, зна да се 

отпорници могу везати редно и паралелно, 

да се амперметар везује редно а волтметар 

паралелно у струјно коло.. 

3.4.2. Ученик уме да мери јачину струје и 

напон у електричном колу. 
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1.4.2. Ученик уме да препозна  

инструменте за мерење јачине 

струје и напона, препознаје да 

се јачина струје мери 

ампереметром а напон 

волтметром. 

1.4.3. Ученик зна да користи 

основне јединице за: јачину 

струје, напон, рад и снагу 

електричне струје. 

. 

веза, на пример зна да повеже три 

идентичне батерије како би добио 

три пута већи напон, зна да се 

редна веза остварује везивањем 

позитивног пола једног извора за 

негативни пол следећег извора, да 

се паралелна веза остварује 

везивањем свих позитивни полова 

у једну тачку а свих негативних у 

другу. 

2.3.4. Ученик уме да израчуна 

јачину струје, отпор или напон ако 

су познате друге две (користи 

образац I=U/R). 

2.3.5. Ученик уме да препозна 

топлотне ефекте електричне 

струје, да може да се користи за 

грејање. 

2.3.6. Ученик разуме појмове 

енергије и снаге електричне струје, 

зна да се електрични уређаји 

карактеришу електричном снагом 

која се изражава у киловатима, 

разуме да потршња електрична 

енергије зависи од снаге уређаја и 

времена коришћења и изражава се 

у KWh. 

2.4.1. Ученик зна да користи 

важније изведене јединице Si 

система и зна њихове ознак. 

(јачина струје, напон, снага) 

2.4.3. Ученик уме да користи 

префиксе мили и кило и уме да да 

претвара јединице. 

2.5.2. Ученик уме да препозна да 

се у уређајима и процесима у 

којима постоји механичко кретање 

електрична енергија троши на 

механички рад (електромотор). 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Огледи 

- Израда 

1.1.2. Ученик уме да препозна 

смер деловања магнетне силе, 

зна да стални магнети имају 

два пола N и S и да магнетно 

2.5.2. Ученик уме да препозна 

појаве код којих се електрична 

струја троши на механички рад 

(деловање магнетног поља на 
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различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

деловање може бити 

привлачно и одбојно. 

1.3.2. Ученик уме да препозна 

магнетне ефекте електричне 

струје, препознаје да се калем 

кроз који протиче струја 

понаша као шипкасти магнет, 

да при престанку протицања 

струје калем губи магнетна 

својства. 

проводник са струјом). 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

различитих 

типова задатака  

- Вршњачко 

учење 

- Подстицање 

саморегулисаног 

учења 

   

Физика и 

савремени свет 

- Разговор 

 

   

 
 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

4 часа недељно 

136 часова годишње 

  

Циљ и задаци  

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 

 - оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

 - оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; - развије мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје; 

 - осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; 

 - оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе;  
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- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 

 - доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 Задаци наставе математике јесу: 

 - стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани; 

 - нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота;  

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу; 

 - стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима људске 

делатности (математичко модело- вање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

 - развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; 

 - развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости; 

 - стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

 - усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

 - савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција; 

 - упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа; 

 - оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;165 

 - припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;  

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самостални рад; 

 - стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. Оперативни задаци Ученике треба оспособити да: 

 - умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате на основу еквивалентних 

трансформација, као и да решења тумаче графички; 

 - одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине; 

 - уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика; 

 - овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике 

линеарне функције; 

 - умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

 - умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да 

је користе;  

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; - науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта);  

-умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; - примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући 

садржаје математике и других области;  

- примењују елементе дедуктивног закључивања. 
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Оператини задаци: 

Ученике треба оспособити да: 

-примењују Талесову теорему у конкретним проблемима,да примењују сличност троуглова,као и примена сличности на правоугли троугао 

-  умеју да  решавају линеарне једначине (неједначине)  и системе линеарних једначина с једном и са две непознате на основу 

еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

-одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине и неједначине; 

-уоче функционалне зависности  и  да их приказују на различите начине тј. да схвате појам функције и њеног графика; 

-овладају појмом функције упознавањем тј. усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике 

линеарне функције; 

 -умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама;  

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да 

је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже  и да израчунавају 

површину и запремину тела; 

 

Литература и додатни материјал за наставнике: 

 Икодиновић Н., Димитријевић С., Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

 Поповић Б., Милојевић С., Вуловић Н., Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе, Издавачка кућа 

Klett, Београд, 2011, стр. 7. 

 Икодиновић Н., Димитријевић С., Поповић Б., Приручник за наставнике математике у осмом разреду основне школе, Издавачка 

кућа Klett, Београд, 2011. 

 Вајукић М., Павлићевић Р., Знам за више – Математика 8, објашњења и вежбања за боље оцене у 8. разреду, Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 

 Павлићевић Р., Вајукић М., Знам за матуру, збирка задатака за завршни испит из математике у основном образовању, Издавачка 

кућа Klett, Београд, 2011.Математички лист  - Друштво математичара Србије 

Литература и додатни материјал за ученике: 

 Икодиновић Н., Димитријевић С., Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 

 Поповић Б., Милојевић С., Вуловић Н., Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе, Издавачка кућа 

Klett, Београд, 2011, стр. 7. 

 Вајукић М., Павлићевић Р., Знам за више – Математика 8, објашњења и вежбања за боље оцене у 8. разреду, Издавачка кућа Klett, 

Београд, 2011. 
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 Павлићевић Р., Вајукић М., Знам за матуру, збирка задатака за завршни испит из математике у основном образовању, Издавачка 

кућа Klett, Београд, 2011. 
 

 KOРЕЛАЦИЈА : 

 

Сличност троуглова -Математика 7. р. Проблеми из праксе, Техничко васпитање 

 Тачка, права, раван -Математика 5.  р Физика 6. р Физика 8. Ликовна култура,Техницко васпитање, 

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом- Математика 4.р. Математика 5.  р Математика 6. р.Математика 7. р. Примена 

рачунских операција на решавање проблема у пракси, 

 Призма -Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела 

геометријских тела,Ликовна култура,Техницко васпитање 

 Линеарна функција- Математика 4.р. Математика 5.  р Математика 6. р.Математика 7. р. Примена рачунских операција на решавање 

проблема у пракси, . Физика 6. р. Информатика 8. Проблеми из праксе, 

Графичко представљање статистичких података Проблеми из праксе, Физика Хемија 7.и 8.разред,Биологија ,Географија... Примена 

рачунских операција на решавање проблема у пракси, 

Пирамида- Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела 

геометријских тела,Ликовна култура,Техницко васпитање 

 Систем две једначине са две непознате- Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом,Математика 4.р. Математика 5.  р 

Математика 6. р.Математика 7. р. Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Линеарна функција 

Ваљак- Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела 

геометријских тела,Ликовна култура,Техницко васпитање 

 Купа - Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела 

геометријских тела,Ликовна култура,Техницко васпитање 

Лопта- Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела 

геометријских тела,Ликовна култура,Техницко васпитање 

 

( Корелација-Математика 4.р. Математика 5.  р Математика 6. р.Математика 7. р. Математика 8. р. Физика 6. р. Информатика 8. р. Физика 

8. Разред, Проблеми из праксе, 

Примена рачунских операција на решавање проблема у пракси, Примери осносиметричних слика у окружењу и модела геометријских 

тела,Ликовна култура,Техницко васпитање,Хемија 7.и 8.разред,Биологија ,Географија...) 

 Тема Обрада 
Вежба 

утврђивање 
Провера  Укупно 

Образовни 

стандарди 

Облик рада Метод рада Наставна 

средства 

1. 
Сличност 

троуглова 
3 4 1 8 Ма 3.3.6 

Фронтални 

Индивидуал

Самостални рад, 

дијалошка, 

Уџбеник, 

збирка, табла, 
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ни илустративна,хе

уристичка,пробл

емска,метода 

ресавања 

задатака 

креда, прибор 

за геометрију 

2. 

Тачка, 

права, 

раван  

5 3 0 8 
Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1 

Фронтални 

Индивидуал

ни,групни 

рад у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

хеуристичка,про

блемска,метода 

ресавања 

задатака 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за геометрију 

3. 

Линеарне 

једначине 

и 

неједначи

не са 

једном 

непознато

м 

6 15 1 22 

Ма 1.2.1 

Ма 2.2.1    

Ма 3.2.1 

Ма 2.2.5 

Ма 3.2.5 

Фронтални 

Индивидуал

ни групни 

рад у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

,проблемска,мет

ода ресавања 

задатака 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда 

4. Призма 3 12 1 16 

Ма 1.3.4 

Ма 2.3.4    

Ма 3.3.4 

Фронтални 

Индивидуал

ни групни 

рад у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

хеуристичка,про

блемска,метода 

ресавања 

задатака 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за 

геометрију,м

одели 

геометријско

г тела 

наставни 

листићи из 

Приручника 

вежбанка,бло

к 

5. 
Линеарна 

функција 
4 2 0 6 

Ма 1.2.4 

Ма 2.2.4    

Ма 3.2.4 

Фронтални 

Индивидуал

ни групни 

рад у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

,проблемска,мет

ода ресавања 

задатака 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за геометрију 

5. 
Линеарна 

функција 
1 5 0 6 

Ма 1.2.4 

Ма 2.2.4    

Фронтални 

Индивидуал

Самостални рад, 

дијало 

Уџбеник, 

збирка, табла, 
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Ма 3.2.4 ни групни 

рад у пару 

,проблемска,мет

ода ресавања 

задатака шка, 

илустративна 

креда, прибор 

за геометрију 

6. 

Графичко 

представљ

ање 

статистич

ких 

података 

3 3 1 7 

Ма 1.5.2 

Ма 1.5.3 

Ма 2.5.2 

Ма 2.5.3  

 Ма 3.5.2 

Ма 3.5.3 

Фронтални 

Индивидуал

ни групни 

рад у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за геометрију 

7. Пирамида  5 10 1 16 
Ма 2.3.4 

Ма 3.3.4     

Фронтални 

Индивидуал

ни 

групни,рад 

у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за 

геометрију,м

одели 

геометријско

г 

тела,вежбанк

а,блок 

8. 

Систем 

две 

једначине 

са две 

непознате 

5 10 1 16 

Ма 2.2.1   

Ма 3.2.1 

Ма 3.2.5 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

групни,рад 

у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за геометрију 

9. Ваљак 3 5 1 9 

Ма 1.3.5 

Ма 2.3.5    

Ма 3.3.5 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

групни,рад 

у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за 

геометрију,м

одели 

геометријско

г тела 

вежбанка,бло

к 

10. Купа 3 6 1 10 

Ма 1.3.5 

Ма 2.3.5    

Ма 3.3.5 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

групни,рад 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за 

геометрију,м
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у пару одели 

геометриј 

вежбанка,бло

к ског тела 

11. Лопта 2 2 0 4 

Ма 1.3.5 

Ма 2.3.5    

Ма 3.3.5 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

групни,рад 

у пару 

Самостални рад, 

дијалошка, 

илустративна 

Уџбеник, 

збирка, табла, 

креда, прибор 

за 

геометрију,м

одели 

геометријско

г тела 

вежбанка,бло

к 

Писмени задаци   8 8 
 Индивидуал

ни 

Самостални рад, Самостални 

рад, 

Укупно 43 77 16 136  

 
Начин остваривања програма: 

Сличност троуглова. –Поновити да је сличност троуглова уведена преко једнакости углова. Талесова теорема (без доказа). Поређење 

троуглова по сличности – коефицијент сличности. Применити сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину теорему. 

Тачка, права, раван. – Ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у простору и коришћењем модела и објеката у 

реалном окружењу и на сликама (цртежима) којима се представљају. Елементе који одређују раван (три неколинеарне тачке, две праве које 

се секу или су паралелне) и однос двеју равни представљати сликама, и на тај начин развијати ту врсту просторног сагледавања. 168 

Посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве.  

Ортогонална пројекција тачке на раван и ортогонално пројектовање дужи (тачка- по-тачка). Наставник треба да демонстрира ова својства 

користећи припремљени материјал, а не да захтева да то ученици самостално раде. Полиедар као тело ограничено коначним бројем 

полигона. Неки основни полиедри ће се детаљније обрађивати (види даље).  

Линеарне једначине и неједначине. – До сада су ученици решавали само једноставне примере једначина и неједначина, ослањајући се на 

везе међу операцијама и на ствојства збира и производа. Сад се решавају и сложенији примери, применом правила којима се једначине и 

неједначине трансформишу у њима еквивалентне. Зато је потребно обновити појам алгебарског израза са променљивом и основна правила 

рачунања с бројевима. Истаћи да ова правила важе и кад се бројеви замене изразима са променљивом. Два израза су еквивалентна 

(идентички једнака) ако се један од њих добија из другог применом правила рачунања у коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су 

вредности двају еквивалантних израза једнаке за све допустиве вредности променљивих. Из овога следи да су линеарне једначине f(x)=g(x) 

и f(x)=h(x) (односно неједначине f(x)>g(x) и f(x)>h(x), тј. f(x) <g(x) и f(x)<h(x)) еквивалентне ако је израз g(x) еквивалентан изразу h(x) 

Треба рећи да је алгебарски израз с променљивом x линеаран ако је еквивалентан изразу облика ax+b, и једначина (неједначина) је 

линеарна ако је еквивалентна једначини (неједначини) облика ax+b=0 (ax+b>0, ax+b<0). 
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Геометријска тела – Да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и 

својства и научили да израчунавају површинe и запреминe ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. 

Препоручљиво је да и сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела. Израчунавати површине и запремине само оних 

тела која су наведена у програму. Извођење формуле за запремину везивати за прихваћену формулу за запремину квадра. Погодним 

примерима из физике показати везу између запремине, масе и густине тела. Рачунати површине и запремине преко основних елемената 

(датих одговарајућим формулама) као и с њима зависних елемената (дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или уписаног 

круга,...). Практично примењивати ова знања кроз различите конкретне примере рачунања површина и запремина објеката из окружења. 

Линеарна функција – Говорити о линеарној функцији не уводећи општи појам функције. Детаљно обрадити линеарну функцију и њена 

својства и научити ученике да цртају графике и читају њихова својства. Графичко представљање статистичких података – За примере 

статистичких података наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и који за њих имају релевантно 

значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке из свакодневног живота. 

Системи линеарних једначина с две непознате. – Ученици треба да упознају линеарну једначину с две непознате, график једначине с две 

непознате 169 (права) и појам система једначина; они треба да знају да је график једначине аx + by + c=0, где је а  0 или b  0 права и да 

умеју да нацртају тај график. Графички приказ и интерпретација система линеарних једначина с две непознате имају значајну улогу. 

Решавати једноставније облике система методама замене и супротних коефицијената. У изучавању линеарних једначина с једном 

непознатом и система линеарних једначина значајну пажњу треба посветити у њиховој примени на решавању разних једноставних 

проблема. 

 Неопходно је да се осмишљеним планирањем наставе изврши понављање и повезивање градива наставних садржаја из претходних 

разреда и „текућег“ градива, при чему посебну пажњу треба обратити на усвојене стандарде постигнућа ученика на крају обавезног 

образовања. То би допринело да ученици на крају основне школе имају заокругљена и систематизована математичка знања. Такође, 

пожељно је повезати наставне садржаје предмета математика са наставним садржајима других предмета у сарадњи са колегама који 

предају те предмете. 

 

БИОЛОГИЈА 

Годишњи фонд часова: 68 

Циљ и задаци биологије у осмом разреду: 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 

и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз 

примену концепта одрживог развоја. 

Задаци наставе биологије су: 

-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 
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-упознавање еколошких појмова 

-образовање за животну средину 

-развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине 

-усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Оперативни задаци наставе биологије у овој годинуи су да ученици:  

упознају предмет истраживања екологије и њен значај; - упознају компоненте животне средине; - упознају еколошке факторе и њихов 

значај за живи свет; - схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране; - схвате узајамне односе живих бића и 

животне средине и динамику односа материје и енергије; да разумеју акције, коакције и реакције - схвате значај еколошке равнотеже за 

одржавање екосистема; - упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; - стекну знања у вези са изворима и последицама 

угрожавања животне средине - екосистема; - упознају глобалне последице загађивања животне средине; - упознају појам и концепцију 

одрживог развоја; - разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; да схвате појам ресурса и одрживи развој ;- 

упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења; - изграде ставове, развијају знања и умења неопходна 

за заштиту животне средине и допринос одрживом развоју; - развијају еколошку, здравствену и културу живљења. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески и друге литературе 

Уџбеник за осми    разред „Биологија 8“, Клетт , Бладимир Ранђеловић 

Радна свеска „ Биологија 6“, Клетт, Бладимир Ранђеловић   

Приручник за наставнике биологије у осмом разреду, Клетт 

 

Необавезна литература: 

 енциклопедије и друга стручна литература 

 едукативни и научно-популарни часописи 

 За додатну наставу удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и наредних 

година  
 

Корелација са другим предметима 

 Језици- примена важних појмова који се могу свакодневно чути на медијима на биолошке системе (попут наталитета, миграција 

итд.); 

 Математика- разна израчунавања приликом одређивања апсолутне и релативне бројности у популацији и сличних мерења; 

 Хемија- пестициди и други загађивачи;  

 Физика- електрицитет, нуклеарна зрачења, притисак и сви други феномени који утичу на квалитет животне средине;  

 Техничко образовање- технолошки напредак и његов утицај на животну средину;  

 Географија- орографски фактори и утицаји биотопа уопште; 

 Историја- сукцесије и промене у животној средини и квалитету људског живота; 

 Ликовно- заласци сунца у сликарству кроз историју и слични феномени, бука као загађивач, али и креативни радови ученика; 
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 Физичко вас.- рекреација као могућност правилног коришћења природних ресурса. 
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1. УВОД 4 / / 1 

 

 

5 4 
БИ.1.3.9.   БИ.1.4.2.   БИ.1.4.6.   БИ.2.2.2.   БИ.2.3.5    

БИ.2.3.6 БИ.3.2.4.   БИ.3.3.5.   БИ.3.3.6.   БИ.3.4.7.  

2. ЕКОЛОГИЈА И 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
9 5 / 1 
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14 

БИ.1.4.1.   БИ.1.4.2.   БИ.1.4.3.   БИ.2.4.2.   БИ.2.4.3.   

БИ.2.4.5.   БИ.2.4.7.   БИ.3.3.6.   БИ.3.4.1.   БИ.3.4.2.   

БИ.3.4.3.   БИ.3.4.4.   БИ.3.4.5.  

3. 

УГРОЖАВАЊЕ, 

ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЕКОСИСТЕМА – 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

11 5 4 1 

 

 

 

 

 

21 16 

БИ.1.4.4.   БИ.1.4.5.   БИ.1.4.6.   БИ.1.4.7. БИ.1.4.8    

БИ.1.6.1.   БИ.1.6.2.   БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2    БИ.2.4.5.   БИ.2.4.6.   БИ.2.4.7  БИ.2.4.8.   

БИ.2.4.9.   БИ.2.6.1.   БИ.2.6.3.   БИ.2.6.4.   БИ.3.4.1  

БИ.3.4.5.   БИ.3.4.6.   БИ.3.4.7.    

4. 

ГЛОБАЛНЕ  

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

5 3 1 1 

 

 

10 8 
БИ.1.4.5.   БИ.1.6.1.   БИ.2.4.8.   БИ.2.6.1.   БИ.2.6.4.   

БИ.3.4.6.   БИ.3.4.8.   БИ.3.6.1.   БИ.3.6.4.  

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
5 2 3 / 
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БИ.1.4.1    БИ.1.4.6.   БИ.1.4.7.   БИ.1.4.8. БИ.2.4.1    

БИ.2.4.2.    БИ.2.4.8.   БИ.2.6.1 БИ.3.4.1    БИ.3.4.6.   

БИ.3.4.7.   БИ.3.4.8.   БИ.3.6.1.   БИ.3.6.4.    

6. 
ЖИВОТНА СРЕДИНА, 

ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

3 2 2 / 
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БИ.1.4.1    БИ.1.5.6.   БИ.1.5.7.   БИ.2.3.4 БИ.2.4.1    

БИ.2.4.2 БИ.2.5.4.  БИ.3.4.1 

БИ.3.4.8   БИ.3.5.8.  
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УКУПНО 37 17 10 4 68   

 

САДРЖАЈИ НАСТ.ТЕМЕ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСХОДИ  УЧЕЊА КОРЕЛАЦИЈА ЕВАЛУАЦИЈА 

 

1. УВОД 
-Биолошка и културна еволуција 
човека. 
-Услови живота на Земљи. 
-Разноврсност живог света. 
Биодиверзитет. 
-Нивои организације живог света 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

 

Ученици треба да: 
-схвате улогу и значај 
биологије за развој и 
напредак човечанства; 
-развију свест о 
властитом положају у 

природи; 

 

Физичко вас.- рекреација 
као могућност правилног 
коришћења природних 
ресурса 
 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

2. ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
-Појам екологије 
-Животна средина 
-Животно станиште 
-Однос организма и животне 
средине 
-Популација (појам, основне 
одлике) 
-Појам биоценозе 
-Појам екосистема 
-Појам биома и биосфере 

 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

 

Упознавање ученика са:  
-појмом екологије и 
њеног значаја 
-појмом животне 
средине 
-појмом животног 
станиста 
-основним типовима 
односа организма и 
животне средине 
-појмом биоценозе 
-појмом екосистема 
-појмом биома и 
биосфере 
-Усвајање основних 
знања о популацији 

Географија – клима, – 
стајаће и текуће воде, мора 
и океани – биогеографске 
области. 
-орографски фактори и 
утицаји биотопа уопште 
- састав земљишта. 
 
Математика- разна 
израчунавања приликом 
одређивања апсолутне и 
релативне бројности у 
популацији и сличних 
мерења 
 
Хемија:кружења материје и 
протицање енергије у 
екосистему – 
 биогеохемијски циклуси 
(H, C, O, N); 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 
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3. УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА – ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
-Разноврсност екосистема 
-Загађивање и заштита конених 
вода 
-Загађивање и заштита мора 
-Загађивање и заштита сумских 
екосистема 
-Загађивање и заштита травних 
екосистема 
-Загађивање и заштита 
антропогених екосистема 
-Угрожавање и застита 
биодиверзитета 
-Унапређивање животне средине 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

 

Упознавање ученика са 
основним типовима 
екосистема 
Усвајање основних 
знања о:  
-начинима загађивања 
и застите копнених вода 
-нацинима загађивања 
и застите мора 
-нацинима загађивања 
и застите сума 
-нацинима загађивања 
и застите трава 
-нацинима угрозавања 
и застите 
биодиверзитета 
-начинима 
унапређивања животне 
средине 
-начинима загађивања 
и заштите антропогених 
екосистема 

Географија: климатске 
промене 
-стајаће и текуће воде, 

мора и океани – 
биогеографске области. 
 
Хемија- пестициди и други 
загађивачи 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

4. ГЛОБАЛНЕ  ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
-Ефекат стаклене баште 
-Киселе кише 
-Ерозија земљишта 
-Нестајање биљних и 
животињских врста и њихових 
станишта 
-Глобалне последице загађивања 
животне средине 
 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

 

Усвајање основних 
знања о  
-ефекту стаклене баште 
-појму киселих киша 
-појму ерозије 
земљишта 
-упознавање ученика са 
нестајањем биљака и 
зивотиња 
-практишна примена 
знања 

 

Географија: Ерозија 
земљишта 

Хемија: Оштеђење 
озонског омотача; Киселе 
кише  

–оксиди и оксидација, – 

киселине, базе, соли 

-пестициди и други 

загађивачи 

 

Физика- електрицитет, 
нуклеарна зрачења, 
притисак и сви други 
феномени који утичу на 
квалитет животне средине 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
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-Природни ресурси-одрживо 
коришћење 
-Енергетска ефикасност 
-Отпад и рециклажа 

 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

Усвајање основних 
знања  
- о појму природних 
ресурса 
- о методама уштеде 
енергије 
- о појму рециклаже 

Техничко образовање- 
технолошки напредак и 
његов утицај на животну 
средину 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

6. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 
-Савремен начин живљења 
-Еколошка култура 
-Посета пољопривредном добру 

 

МЕТОДЕ: 
-усм.излагања(монл) 
-разговора(дијалош. ) 
--писања 
-читања и рада на тексту 
-демонстративна 
-илустративна 
-лабор.радови 
-ППП-е 
 
ОБЛИЦИ: 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-у пару 
-ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
-практични рад 
-примена знања 

-развијање еколошке 
културе код ученика 

Ликовно- заласци сунца у 
сликарству кроз историју и 
слични феномени, бука као 
загађивач, али и креативни 
радови ученика 
 
Физика 
 – звук,  
– радијација 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

ХЕМИЈА 

Годишњи фонд часова: 68 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по којима се оне одигравају, 

да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање функционалне хемијске писмености и научног погледа 

на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље развијају; развијање способности за извођење 
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једноставнијих хемијских истраживања и решавање теоријских и експерименталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег 

и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим знањима и способностима.  

Задаци наставе хемије: 

 омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и да стекну основна знања о хемијским појавама, променама и 

законитостима; 

 подстицање интелектуалног развоја ученика, развијање њихових стваралачких способности и критичког мишљења; 

 омогућити ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

 корелацијом са сродним дисциплинама омогућити ученицима стицање целовите представе о природи и појавама које се у њој 

одигравају; 

 оспособити ученике да користе хемијску терминологију, да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, 

формула и једначина; 

 оспособити ученике за извођење једноставнијих истраживања; 

 стварати наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, и развијати при том аналитичко и критичко мишљење; 

 стварати наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно руковати 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

 указивати на потребу заштите природе, животне и радне средине; 

 оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу. 

 

 

 

Литература: 

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Хемија за осми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2010. 

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Радна свеска из хемије за осми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2010. 

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић, Збирка задатака са решењима из хемије за осми разред основне школе, Нови Логос, Београд, 

2010. 

Наставни предмет:  ХЕМИЈА 

 

Разред: ОСМИ 

 

Редни  

број  

НАСТАВНА  

ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова 

по теми 

Број часова за 
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наставне  

теме обраду лабораторијске вежбе остале типове часова 

1. 
НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 
13 6 2 5 

2. 
МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 
8 4 1 3 

3. СОЛИ 5 3 1 1 

4 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА 

(БАЗА) И СОЛИ 

3 2 0 1 

5 УГЉОВОДОНИЦИ 14 8 1 5 

6 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 
9 5 1 3 

7. 
БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
12 7 1 4 



 
 

 

489 

8. 
ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
4 2 0 2 

Укупно 68 37 7 24 

 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Настава хемије остварује се кроз следеће основне облике 

- Излагање садржаја тема  уз одговарајуће демонстрационе огледе 

- Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

- Лабораторијске  вежбе 

- Коришћење других начина  рада који доприносе  бољем разумевању садржаја тема  (домаћи задаци, читање популарне литературе, 

коришћење интернета....) 

- Системско праћење рада сваког појединачног ученика 

Врсте активности у образовно- васпитном раду 

- ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима, на основу сопственог расуђивања, 

описују појаву коју посматрају 

- рад у малим групама при извођењу лабораторијских вежби 

- израда самосталних истраживачких радова ученика 

- приказује графички и табеларно добијене податке 

- израда домаћих задатака 

- израда паноа за учионицу 

 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ(СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1. Неметали, оксиди 

неметала 

    и киселине 

    - водоник 

    - кисеоник 

    - сумпор 

    - азот 

    - угљеник 

- примена ИКТ у 

настави 

- учење путем 

тестова 

- дебата 

- истраживачки рад 

- групни рад 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.2. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним 

и јонским једињенима 

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

ХЕ2.1.1. значење термина: анализа и 

синтеза, анхидрид,  

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа и 

синтеза, неутрализација, анхидрид 

ХЕ2.2.2. да саставља формуле 

најважнијих представника класа 

неорганских  једињења и једначине 

хемијских реакција неутрализације 

ХЕ2.2.3. на основу назива оксида, 

ХЕ 3.2.1. да су физичка и 

хемијска својства метала и 

неметала одређена 

структуром 

њихових атома/молекула 

ХЕ 3.2.2.хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 

киселинама, хидроксидима) 
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најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, 

атом, молекул, јон, ковалентна веза, 

јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со и индикатор. 

ХЕ 1.1.12 у једноставним огледима 

испита својства супстанци 

(агрегатно стање, мирис, боју, 

магнетна својства растворљивост) 

као и да та својства опише 

ХЕ 1.2.1. везу између својстава 

неметала и метала и њихове 

практичне примене 

ХЕ 1.2.2. да препозна метале (Na, 

Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на 

основу њихових физичких и 

хемијских својстава 

ХЕ 1.2.3. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.2.5. безбедно рукује 

супстанцама, посуђем и прибором 

ХЕ 1.2.6.основна и физичка својства 

оксида, киселина, база и соли 

ХЕ 1.2.7.утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

према датом упутству 

киселина и база  састави формулу 

ових супстанци 

ХЕ.2.6.3.* изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

2. Метали, оксиди 

метала и 

    хидроксиди 

     - калцијум 

    - технички метали 

    - легуре 

- примена ИКТ у 

настави 

- учење путем 

тестова 

- дебата 

- истраживачки рад 

ХЕ 1.1.2. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

ХЕ 2.1.7.у огледима испитује својсва 

супстанци и податке приказује 

табеларно или шематски.  

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа и 

синтеза, неутрализација, анхидрид 

ХЕ2.2.2. да саставља формуле 

ХЕ 3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезано 

са њиховим својствима 

ХЕ 3.2.2.хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 

киселинама, хидроксидима) 
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    - својства метала - групни рад 

- рад у пару 

- вршњачка 

едукација 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, 

атом, молекул, јон, ковалентна веза, 

јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со и индикатор. 

ХЕ 1.1.12 у једноставним огледима 

испита својства супстанци 

(агрегатно стање, мирис, боју, 

магнетна својства растворљивост) 

као и да та својства опише 

ХЕ 1.2.1. везу између својстава 

неметала и метала и њихове 

практичне примене 

ХЕ 1.2.2. да препозна метале (Na, 

Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на 

основу њихових физичких и 

хемијских својстава 

ХЕ 1.2.3. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.2.4.да на основу формуле 

именује основне класе неорганских 

једињења 

ХЕ 1.2.5. безбедно рукује 

супстанцама, посуђем и прибором 

ХЕ 1.2.6.основна и физичка својства 

оксида, киселина, база и соли 

ХЕ 1.2.10.безбедно 

рукујесупстанцама, посуђем и 

прибором 

ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

према датом упутству 

најважнијих представника класа 

неорганских  једињења и једначине 

хемијских реакција неутрализације 

ХЕ2.2.4. пише једначине хемијских 

реакција синтезе и анализе бинарних 

једињења 

ХЕ.2.6.1 значење термина:  

супституција, адиција, изомер 

ХЕ.2.6.2 да саставља формуле 

најважнијих представника класе 

органских једињења и једначине 

хемијских реакција супституције 

ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских 

реакција сагоревања угљоводоника 

ХЕ.3.6.1.* препозна 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. *планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ.3.6.4. *донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата добијених у 

експерименталном раду 

3. Соли 

    - добијање, 

својства и примена 

- примена ИКТ у 

настави 

- учење путем 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним 

и јонским једињенима 

ХЕ 2.1.4.да саставља формуле 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

ХЕ 3.2.2.хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 

киселинама, хидроксидима) 
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соли тестова 

- дебата 

- истраживачки рад 

- групни рад 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, 

атом, молекул, јон, ковалентна веза, 

јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со и индикатор. 

ХЕ 1.2.4.да на основу формуле 

именује основне класе неорганских 

једињења 

ХЕ 1.2.5. безбедно рукује 

супстанцама, посуђем и прибором 

ХЕ 1.2.6.основна и физичка својства 

оксида, киселина, база и соли 

ХЕ 1.2.9.испита растворљивост соли 

ХЕ 1.2.10.безбедно 

рукујесупстанцама, посуђем и 

прибором 

ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

према датом упутству 

једначина хемијских реакција 

неутрализације и супституције. 

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа и 

синтеза, неутрализација, анхидрид 

ХЕ 3.2.4. да општа своства 

база зависе од њихове 

структуре (рекције са 

киселинама и са киселим 

оксидима) 

ХЕ 3.2.5.да физичка и 

хемијска својства соли зависе 

од њихове структуре 

ХЕ 3.2.6.изведе реакцију 

неутрализације 

ХЕ.3.6.1.* препозна 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. *планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ.3.6.4. *донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата добијених у 

експерименталном раду 

4. Електролитичка 

дисоција- 

    ција киселина, 

хидросиди и 

    соли  

  - електролитичка 

дисоцијација 

   - pH скала 

- истраживачки рад 

- вршњачка 

едукација  

- фестивал науке 

ХЕ 1.1.4.Да су чисте супстанце 

изграђене од атома, молекула и јона 

и те честице се међусобно разликују 

по наелектрисању и сложености 

грађе. 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним 

и јонским једињенима  

ХЕ 1.1.8.значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, елемент, једињење, 

атом, молекул, јон, ковалентна веза, 

јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со и индикатор. 

ХЕ.1.2.8, докаже кисело-базна 

свосјтва супстанци помоћу 

индикатора 

ХЕ 1.2.10.безбедно 

рукујесупстанцама, посуђем и 

прибором 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

ХЕ2.2.1. значење термина: анализа и 

синтеза, неутрализација, анхидрид 

ХЕ.2.6.2 да саставља формуле 

најважнијих представника класе 

органских једињења и једначине 

хемијских реакција супституције 

ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских 

реакција сагоревања угљоводоника 

ХЕ 3.2.5.да физичка и 

хемијска својства соли зависе 

од њихове структуре 

ХЕ.3.6.1.* препозна 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. *планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 

ХЕ.3.6.4. *донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата добијених у 

експерименталном раду 
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према датом упутству 

 

5. Увод у органску 

хемију 
    - угљеник и подела 

органских 

       једињења 

 

 

- рад у пару 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним 

и јонским једињенима  

ХЕ.1.3.3.практичан значај 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

ХЕ2.1.1. значење термина: анализа и 

синтеза, анхидрид,  

 

 

6. Угљоводоници 
    - алкани 

    - алкени 

    - алкини 

    - арени 

    - извори, својства и 

примена 

- учење путем 

тестова 

- тематски дан – 

извори 

   енергије 

- дебата 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.5.тип хемијске везе у 

молекулима елемената, ковалентним 

и јонским једињенима  

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 

функционалне групе најважнијих 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2.основна физичка и хемијска 

својства угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.3.практичан значај 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

ХЕ2.1.2.значење термина: материја, 

хомогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, 

адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ2.3.1.шта је засићен, незасићен и 

презасићен раствор 

ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских 

реакција сагоревања угљоводоника 

  

ХЕ3.3.1.хемијске реакције 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

ХЕ3.3.2.видове практичне 

примене угљоводоника, 

алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних 

киселина и естара на основу 

својстава која имају 

ХЕ3.3.3.пише једначине 

хемијских реакција 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

7. Органска 

једињења са  

     кисеоником 
    - алкохоли 

    - карбоксилне 

киселине 

    - естри 

 

- примена ИКТ у 

настави 

- учење путем 

тестова 

- тематска недеља 

- истраживачки рад 

- групни рад 

- фестивал науке 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

ХЕ 1.1.12 у једноставним огледима 

испита својства супстанци 

(агрегатно стање, мирис, боју, 

ХЕ 2.1.4.да саставља формуле 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

једначина хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

ХЕ2.3.1.шта је засићен, незасићен и 

презасићен раствор 

ХЕ.2.6.2 да саставља формуле 

најважнијих представника класе 

органских једињења и једначине 

ХЕ.3.1.6.значење следећих 

термина: естерификација, 

сапонификација 

ХЕ3.3.1.хемијске реакције 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

ХЕ3.3.2.видове практичне 

примене угљоводоника, 
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магнетна својства растворљивост) 

као и да та својства опише 

ХЕ 1.2.10.безбедно 

рукујесупстанцама, посуђем и 

прибором 

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 

функционалне групе најважнијих 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2.основна физичка и хемијска 

својства угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.3.практичан значај 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

према датом упутству 

хемијских реакција супституције 

ХЕ.2.6.3. пише једначине хемијских 

реакција сагоревања угљоводоника 

алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних 

киселина и естара на основу 

својстава која имају 

ХЕ3.3.3.пише једначине 

хемијских реакција 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

8. Биолошки важна 

органска 

    једињења 

   - масти и уља 

   - угљени хидрати 

   - аминокиселине и 

протеини 

   - витамини 

  

- групни рад 

- учење путем 

тестова 

- дебата 

- истраживачки рад 

- примена ИКТ у 

настави 

- фестивал науке 

- вршњачка 

едукација 

ХЕ 1.1.2. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ 1.4.1.*на наведе физичка својства 

(агрегатно стање и растворљивост) 

масти и уља, угљених хидрата, 

протеина 

ХЕ 1.4.2.*примере и заступљеност 

масти и уља, угљених хидрата и 

протеина у намирницама 

ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 

опремом за експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент 

према датом упутству 

ХЕ 2.1.4.да саставља формуле 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења и 

једначина хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

ХЕ 2.4.1.најважније улоге масти и 

уља, угљениххидрата и протеина у 

живим организмима 

ХЕ.3.1.6.значење следећих 

термина: естерификација, 

сапонификација 

ХЕ.3.4.1.основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине 

ХЕ.3.4.2.основна хемијска 

својства масти и уља 

(сапонификацију и 

хидролизу), угљених хидрата 

и протеина  

ХЕ.3.6.1.* препозна питање 

/проблем које се може 

експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. *планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе 
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Начин и поступак остваривања програма: 

- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и 

изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине); 

- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу; 

- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду; 

- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вестина и 

способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности; 

- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије; 

- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним 

задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова; 

- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, дискутовања 

, извештавања; 

- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје 

супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, продавницама 

или их ученици могу донети од куће); 

- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку  тему имајући у виду које способности 

ученици треба да развију; 

- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу; 

- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје; 

- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве; 

- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом; 

- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног 

места и сл; 

- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача 

купују неки производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за 

производе; 

ХЕ.3.6.4. *донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата добијених у 

експерименталном раду 

9. Хемија животне 

средине 
    - загађивачи 

ваздуха, воде и 

      земљишта 

   - мере заштите 

животне  

      средине 

- тематски дан 

- дебата 

- вршњачка 

едукације 

- групни рад 

- примена ИКТ у 

настави 

ХЕ.1.5.1 значај безбедног поступања 

са супстанцама, начине њиховог 

правилног складиштења, а са циљем 

очувања здравља и животне средине 
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- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини. 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Годишњи фонд часова: 68 

         Циљ наставе Техничког и информатичког образовања за VIII разред.  Формирању  стварању стваралачке личности, стацању 

основних техничко-технолошких знања , умења и вештина  и оспособљавању за њихову примену у свакодневном животу и раду. Стицању 

радних навика, развијању интересовања и способности за техничко и стваралаштво и проналазаштво. Упознавање економских , социјалних 

, еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаја на развој друштва. 

       Задаци наставе су да помаже схватању  законитости природних и техничких наука, 

- да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења, 

- да помаже савладавању општих техничких склоности и способности, 

- да помаже савладавању основних принципа руковања  различитим средствима рада, објектима технике и управљања технике и 

управљања трехнолошким процесима, 

- да развија прецизност у раду упорност и истрајност приликом решавања задатака, 

- да стекне раде навике и способности и оспособи се за међусобну сарадњу и тимски рад, 

- да помогне себи у избору струке и занимања. 

 

Литература: 

Уџбеник и радну свеска издавачке куће Завод за уџбенике Београд 2014.године, др. Драгана Голубовића и др. Ђурђе Перишић 

 

 
 Ред. 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

обраду Остале 

типове 

часова  

Образовни 

стандарди 

      1 Информатичке технологије     16     16  
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      2 Електротехнички материјали и 

инсталације 

     10   4     6  

      3 Електричне машине и уређаји      14   10     4  

      4 Дигитална електроника      12    10     2  

      5 Од идеје до реализације-модули      16        16  

     Укупно                                68     24     44  

Ли 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начини и 

облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Информатичка 

технологија 
16 

- слушаjу, 

посматрају, 

цртају, раде на 

рачунару 

-Показује 

-Објашњава 

-Надгледа 

-Коригује 

-Вреднује рад ученика 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 

- Да ученици овладају практичном применом рачунара у 

решавању различитих задатака: обрадом текста, података, 

табела, графике. 

-да користе интернет 

- да упознају симболе који се користе при изради цртежа 

и електричних шема, као најосновније цртеже и шеме 

електричних струјних кола 

- упознати учрнике са могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и 

шема 

2. Електротехнички 

материјали и 

инсталације 

10 

- слушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

упоређују, цртају, 

-Показује 

-Објашњава 

-Надгледа 

-Коригује 

-Вреднује рад ученика 

-Фронтални 

-Индивидуални 

 

- Упознавање електроинсталационог материјала и 

прибора (проводници, суперпроводници, изолатори, 

прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, 

електрично бројило, уклопни сат). 

- Упознати ученике са могућим нежељеним последицама 

дејства струје, начином заштите од струјног удара и 

пружање прве помоћи. 

3. Електричне машине и 

уређаји 
14 

- слушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

цртају, праве 

-Показује 

-Објашњава 

-Расклапа 

-Склапа 

-Фронтални 

-Индивидуални 

 

-Упознавање електротермичких апарата и уређаја у 

домаћинству ( решо, пегла, грејалице, штедњак, пећ, 

бојлер. 

- Упознавање и примена релеја и електромагнета И и у 
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-Надгледа 

-Коригује 

-Вреднује рад ученика 

другим уређајима који раде на сличном принципу)  

- Упознавање електричних машина (генератор, 

електромотор) и њихове примене 

-  Упознати основне делове и принципе рада 

електромеханичких (вентилатор, бушилица ..) и 

електротермичко-механичких уређаја у домаћинству (фен 

за косу, калорифер, клима уређај...) 

4. Дигитална 

електроника 
12 

- слушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

цртају,  праве 

-Показује 

-Објашњава 

-Надгледа 

-Коригује 

-Вреднује рад ученика 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у пару 

 

- упознати ученике са начинима функционисања 

аналогних и дигиталних телекомуникација и објаснити 

којес су предности дигиталне технологије над аналогном  

-  Представити основне делове рачунара: матична плоча, 

процесор, меморија, интерфејс, модем. 

-Телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и 

ТВ), мобилна телефонија, ГПС системи, интернет и 

кабловска телевизија  

5. Од идеје до реализације 

- модули 
16 

- слушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

цртају, праве 

-Показује 

-Објашњава 

-Надгледа 

-Коригује 

-Вреднује рад ученика 

-Фронтални, 

-Индивидуални,  

-Рад у пару,  

-Групни. 

- Практична израда електричних кола - експеримент - 

истраживање, од конструкторског материјала и 

симулација коришћењем рачунарског софтвера 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе физичког васпитања : 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном и моторичком ) ,  развоју моторичких 

способности, стицају, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања : 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела ; 

 Развој и усавршавање моторичких способности ; 
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 Стицање моторичких умења која су као садртжаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање ; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

подручја ; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности ; 

 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада ;  

 Стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природе и човекове средине. 

 

Оперативни задаци : 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и кординације ; 

 Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања ; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложеним условима ( кроз игру, такмичења и слично ) ; 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и слично ; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности ; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ;   

 

Начин остваривања програма: 

Циљ наставе физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада : 

- часови физичког васпитања ;  

- корективно – педагошки рад ;  

- слободне активности ученика ; 

- кросеви ; 

- спортске активности од значаја за друштвену средину ; 

- школска и друга спортска такмичења ; 

- приредби и друге друштвене активности школе на плану физичке културе ; 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

НАСТАВНА  ТЕМА - 
ОБЛАСТ 

Бр. часова 
по  теми 

Бр. часова за 
обраду 

Бр. часова за 
остале типове 

часова 

 
АТЛЕТИКА 

ТРЧАЊА 10 3 7 

СКОКОВИ 5 1 4 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ И 
МЕДИЦИНКЕ 

3 1 2 
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ГИМНАСТИКА 

ВЕЖБЕ  НА  ТЛУ 10 3 7 

ПРЕСКОЦИ 4 1 3 

ВЕЖБЕ  НА  КРУГОВИМА 4 1 3 

ВЕЖБЕ  НА  РАЗБОЈУ 4 1 3 

ВЕЖБЕ  НА  ГРЕДИ 3 1 2 

ВЕЖБЕ НА КОЊУ СА 
ХВАТАЉКАМА 

2 1 1 

 
 

СПОРТСКА  ИГРА 
OДБОЈКА, 

КОШАРКА, ФУДБАЛ 

ТЕХНИКА 10 2 8 

ТАКТИКА      2       -        2 

 
ИГРА 

 
     7 

 
       - 

 
       7 

 
РИТ. ГИМНАСТИК И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

ФИГУРАТИВНА  КРЕТАЊА      2       1        1 

 
ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  
АКТИВНОСТИ 
                   ( КРОСЕВИ ) 

 
 
     2 

 
 
       - 

 
      2 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  -

трчања,                        -

бацања,                        -

скокови 

 

 

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада 

Правилно трчи технике трчања на кратке и 

дуге стазе, зна терминологију , значај 

трчања, основе тренинга и пружа прву 

помоћ, зна правилно да скаче у даљ 

згрчном техником и мери дужину скока, 

зна терминологију, основе тренинга и 

пружа прву помоћ, зна правилно да скаче 

у вис техником маказице, зна 

терминологију, основем тренинга и пружа 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, зна 

правилно да скаче у даљ 

техником увинуће, зна да 

правилно скаче у вис леђном 

техником, правилно баца куглу 

леђном варијантом, зна правила 

такмичења, учествује на 

такмичењу 

 

 

 

 

 

 

Правилно изводи варијанту 

технике штафетног трчања, 

учествује на такмичењу у 
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прву помоц, правилно баца куглу из места 

и мери дужину хица, зна правила за 

такмичења,сигурносна правила влада 

терминологијом,основама тренинга и 

пружа прву помоћ 

вишебоју, зна атлетска правила 

неопходна за учествовање на 

петобоју 

СПОРТСКА ИГРА      - 

одбојка,                       -

кошарка 

фудбал 

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада,рад у 

пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује основну 

технику,неопходна правила, сарађује са 

члановима екипе,зна функцију игре, 

основне појмове,правила,принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

Игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације уз висок степен 

сарадње са члановима екипе, зна 

функцију и значај спортске игре, 

већи број правила, принципе и 

утицај тренинга 

Игра спортску игру 

примењујући сложене елементе 

технике,испуњава тактичке 

задатке , суди, организује 

утакмице,зна тактику игрте, 

систем такмичења,начин 

организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          -  

Фронтални облик 

рада, групни облик 

рада, 

индивидуални 

облик рада,рад у 

пару 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 

изводи прескоке, изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на тлу, 

правилмо изводи згрчку 

 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби ма тлу, 

правилмо изводи згрчку и 

разношку са изразитијом фазом 

лета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова - 34 
 

Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна 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 виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства 
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људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. 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.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу 

заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Литература 

 Библија, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве; Игнатије Мидић, Православни катихизис за 8 разред 

основних школа, Београд 2005; 

 Радна свеска за ученике осмог разреда, Студенти ПБФ;  Светосавско звонце, часопис за децу;  Православље, новине Српске 

патријаршије. 

 Православни катихета, интернет страница, 

http://www.katiheta.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 

 

Садржаји програма бр. час 

Начини 

извођења 

активности 

циљеви и заједници садржаја програма 

Хришћанско схватање личности 13 

Фронтални  

групни  

индивидуални 

-Целовито знање да је метафизичко начело постојања 

Бог, односно да истинско биће треба тражити у Богу 

који је Света Тројица 

-да се створи свет да постоје разлике измећу природе 



 
 

 

503 

и личности 

Целовито знање да је онтолошко начело на основу 

православног учења о Богу као Св. Тројицу, а не 

природа 

- запажање да је личност носилац постојања природе 

Уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и 

искључивости између једног и многих 

Христос-истинити Бог и истинити човек 

3 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање да је личност заједница слободе са 

другом личношћу 

Обожење створене природе у Христу 6 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање о човеку као личности и његовом 

позиву да постоји на начин на који постоји Св. 

Тројица, ако жели да превазиђе ограничења своје 

природе, што се отварује у Христу, односно у 

Литургији 

Црква као тело Христово 9 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање о Цркви као заједници љубави где 

смо окупљени око Христа 

- уочавање да се јединство света и човека остварује у 

Христу на Литургији  

- Целовито знање да Бог поштује човекову слободу и 

да није одустао од првобитног циља због кога је 

створио свет – да се свет сједини с њим посретсвом 

човека и да тако живи вечно 

Икона и иконичност 3 

фронтални  

групни 

индивидуални 

да уоче да православна иконографија приказује 

човека и природу онако како ће они изгледати у 

будћем Царству Божиојем 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова - 34 
 

Циљеви и задаци 

Грађанско васпитање у осмом разреду је обавезан изборни програм  у другом образовном циклусу. Циљ је проширивање сазнања о дечјим 

правима, обавезамаи развијању квалитетнијег демократског мишљења иразвоја демократске лићности. 

Задаци: 

Упознавање и проширивање знања о правима детета 

Упознавање са местом, улогом институција које се баве  унапређивањем положаја деце у Републици Србији 
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Разумевање места, улоге и одговорности државе, породице и детета у унапређивању положаја детета у друштву. 

Разумевања и улоге медија у савременом друштву. 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Увод 

(представљање циљева изучавања 

предмета) 

-улога младих у друштву 

-Увод у тематику 

-радионице 

-разговор 

 

Поглед уназад, подсећање на научено и сазнање о новом 

Деца у савременом свету 

-улога деце у савременом свету 

-обавезе и права деце 

-друштвено-користан рад 

Групни рад 

Групне акције у школи 

Групне акције ван школе 

Индивидуални рад 

Стварање слике осопственом месту и улози због унапређења 

положаја детета, самим тим развијање квалитетније демократске 

личности 

Медији у савременом друштву 

-улога медија у савременом друштву 

-хуманитарни рад  

-корист медија 

Групне акције у школи (Ђачки парламент) 

Вршњачка едукација 

Групне акције ван школе 

Индивидуални рад 

Разумевање улоге и значаја медија у друштву, стварање 

квалитетније слике детета  кроз,  и у медијима 

Завршни део 

-осврт на научено и будућа примена 

 

Трибине 

Дебате 

Осврт на урађено и научено 

Развиајње демократске мисли и личности 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова - 68 

 

Циљ наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз  

уважаванје различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из енглеског 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 енглеског језика. 

Литература: 

Библиографија:  To the top 4, H. Q. Mitchell  Data Status 2012 
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                                  Capoeira: The Fighting Dance, National Geographic B1 

 

Веблиографија:  http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/ 

                                       http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Teen age 8 3 5 

2. Travel 10 4 6 

3. Team spirit 9 3 6 

4. Action 8 3 5 

5. Being human 9 4 5 

6. Time 9 4 5 

7. Colour 9 3 6 

8. Consumer society 6 2 4 

 У к у п н о  68 25 43 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

- Глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло просто 

време,Будуће просто време –будући планови и 

намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

- модални глаголи (should, shouldn’t, 

must, mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 

- Изрази за количину 

- Број и род именица 

резентација наставних садржаја 

нтерактивно учење 

репознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

рупни рад  на задату тему 

зрада пројеката 

зрада паноа 

риближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

тврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  

на  одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и 

постигнућа у језичким активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и 

страног  језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу 

контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у 

http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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- Mouse – mice 

- Child – children 

- Lion – lioness 

- Односне заменице 

- (who, what, which, that) 

- Question tags 

- He is here, isn’t he? 

- Први и други тип кондиционала 

- He will study, if he wishes to. 

- He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

- придеви (компарација, присвојни 

придеви, радни и трпни придев) 

- Заменице(Неодређена заменица 

ONE/ONES) 

- Предлози за место и време 

- Прилози ( прилози за количину, 

прилози фреквенције) 

- Условне реченице ( први, дриги и 

трећи тип – If/Unless) 

- Пасивни облик реченице (просто 

садашњае време, прошло време и модални 

глаголи) 

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из граматике 

матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       основној 

комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

- израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

 

писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава 

да је изрази мимиком док не добије помоћ од друга 

или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  

знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате 

реченице 

 

 

 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  

(писање нових речи по новим насловима и 

текстовима који се изучавају) 

Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 

Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

Имитирање изговора говорника којима је 

енглески језик матерњи, а долазе из 

различитих делова света ( нагласак – 

Аустралија, Америка, Канада, Велика 

Британија) 

 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и 

реаговање на упутства наставника или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно 

понављање 

драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним 

текстом 

препричавање прочитаног текста 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом 

речнику или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном 

језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у 

страном језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи 

(уџбеник или додатни материјал) 

Краћи дијалози до 10 реплика 

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

дискусија 

вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

- слушање и реаговање на упутства наставника или са 

аудио траке 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком 

прилагођеном књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 

изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на 

усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција 

и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или 
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слушања текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 

давање наредбе или извршавање) 

 

 

 

 

 

 

понављање 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке 

приближног уместо непознате. 

 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника или 

са интернета, упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( online – КАHOOT  и др.) 

 

 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

кратки описи 

коришћење интернета и других средстава писмене 

комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких песама и 

причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје 

у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом, поштујући правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим 

вокабулара који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату 

фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку 

целину која се изучава 

-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 

Јавна презентација ученичких пројеката ( 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење фотографија и 

текста на задату тему 

- рад у Power Point-у, 

- припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и 

команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у 

оквиру набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  
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пројекти на задате теме ) 

Драматизација (скечеви везани за претходно 

учену целину ) 

Замена улога ( ученик у улози наставника 

предавача ) 

Аудио и видео репортажа (политика, спорт, 

занимљивости...) 

Трибина ( разне теме) 

Припрема за општинско такмичење и више 

нивое  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

-     описивање филмова или прочитане књиге 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Изабрани спорт-фудбал/одбојка 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:  18 

За друге типове часова:     18 

 

Циљ  наставе   
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Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе, за стицањем 

знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

 

Задаци наставе  
Задаци наставе су: 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности за успешно бављење 

  фудбалом и одбојком; 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике фудбала и одбојке; 

-пружање неопходних знања из фудбала и одбојке (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених 

тактичких знања, правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике фудбала и одбојке и њена примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем ; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у 

  изабраном спорту 

-подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

Оперативни  задаци  
Посебни оперативни задаци: 
- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 
Начин остваривања програма  
          Настава физичко васпитање - изабрани спорт обавезан је изборни предмет и  реализује се у оквиру редовне наставе са једним часом 

недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под називом 

физичко васпитање - изабрани спорт (нпр.атлетика) и посебно се нумеришу.     

Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт које му се понуди почетком школске године, а још боље на крају претходног 

разреда. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два колективна спорта. 

Уколико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова. Прихватају се они спортови за које се 
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определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта 

врши се на нивоу одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања, у складу са условима рада школе. Предлог мора бити реалан. 

Предлажу се спортови за које постоје адекватни услови.  

       Ученици једног одељења у осмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у предходним разредима (V,VI,VII) или 

могу изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали. 

 

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Фудбал 

 
 

Ред. Број 

наставе 

теме 

 

                                    

                               Н А С Т А В Н Е        Т Е М Е 

 

Образ. 

Станд. 

 

Бр. 

часова 

по 

теми 

 

       

      Број часова  за 

обраду Утврђ. про

в. 

    1. ВОЂЕЊЕ  ЛОПТЕ 1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2 

 

    4    2   2    - 

    2. ПРИМАЊЕ  ЛОПТЕ     6    4   2    - 

    3. ДОДАВАЊЕ  ЛОПТЕ     5    3   2    - 

    4. ШУТИРАЊЕ     5    3   2    - 

    5. ОДУЗИМАЊЕ  ЛОПТЕ     4    2   2   - 

    6. ИГРА  СА ОСНОВНИМ ПРАВИЛИМА ЗА МАЛИ 

ФУДБАЛ 

    8    4   4  

    7. ПРОВЕРА  ОСТВАРЕНОСТИ   ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА  

    4    -   -   4 

                                                                  У К У П Н О 

    

  36   18   14   4 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Одбојка 

 
 

Ред. Број 

наставе 

теме 

 

                                    

                               Н А С Т А В Н Е        Т Е М Е 

 

Образ. 

Станд. 

 

Бр. 

часова 

по 

теми 

 

       

      Број часова  за 

обраду Утврђ. про

в. 

    1. ОДИГРАВАЊЕ ЛОПТЕ ПРСТИМА 1.1.1.     6    4   2    - 
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    2. ОДИГРАВАЊЕ  ЛОПТЕ  ЧЕКИЋЕМ 1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2 

 

    4    2   2    - 

    3. СЕРВИС     4    2   2    - 

    4. СМЕЧИРАЊЕ     5    3   2    - 

    5. БЛОКИРАЊЕ     4    2   2   - 

    6. ИГРА      9    5   4   - 

    

 

    7. 

 

 

ПРОВЕРА  ОСТВАРЕНОСТИ  ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА  

 

 

   4 

  

 

   - 

 

 

  - 

 

 

  4 

                                                                  У К У П Н О 

    

  36   18   14   4 

 

 

В.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Годишњи фонд часова - 34 

Циљеви 

Циљ образовно-васпитног рада информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у 

примени рачунара у свакодневном животу.  

Задаци 

Задаци образовно-васпитног рада: 

  упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

  развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

  оспособљавање за рад на рачунару; 

  подстицање креативног рада са рачунаром. 

Оперативни задаци 

 Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона; 

 Упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару; 

 Упознавање ученика са основама језика за израду једноставних пезентација на мрежи; 

 Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи; 

 Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија. 
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Литература: Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред, Никола Клем и Небојша Лазовић, БИГЗ 

 

 

Ред. 
бр. 

Назив наставне теме Увод Обрада 
Понављање 

вежбање 
утврђивање 

Систе-
матиза-

ција 

Евалуација 
самоевал. 

Укупно 

1. ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ  3 5 1 1 10 

2. ИЗБОРНИ МОДУЛИ  2 8 2  12 

3. ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА  3 7 1 1 12 

 Свега  8 22 4 2 34 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Табеларни прорачуни 

-Рад у програму Excel 

- ћелија и страна 

- рад са формулама  

- уграђене функције 

- графички објекти 

- штампање 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- отварање и затварање  Excel а 

- рад са ћелијама 

- копирање и премештање. 

- убацивање графичких 

објеката у табелу. 

- штампање табеле. 

- рад са формулама и 

функцијама. 

2.Изборни модули 

- рад на програму Visual Basic 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- познавање основних команди 

у  Visual Basic у . 

- израда једноставнијх 

програма у  Visual Basic у, уз 

помоћ наставника. 

-  самостална израда 

једноставнијх програма у  

Visual Basic у 

3.Израда самосталног пројекта 

- избор теме  

- избор плана рада 

- израда презентације 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- израда једноставнијег 

пројекта уз помоћ наставника. 

- израда пројекта по 

изабраној теми уз 

коришћење више 

различитих корисничких 

програма. 

- самостална израда 

пројекта. 
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Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 18 

 
 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Редни 

број часа 

 

Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

 

Облик рада 

 

Наставне методе 

 

Наставна 

средства 

 

Стандарди 

1. 

Граматика: Знамо из 

граматике Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 
Дијалошка 

Вербална, 

Граматика (8), 

Радна свеска (6), 

наставни листови 

CJ.1.3.1. 

CJ.1.3.4. 

CJ.1.3.5. 

CJ.1.3.10. 

CJ.2.3.2. 

CJ.2.3.3. 

 

2. 

Граматика: Знамо из 

граматике Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 
Дијалошка  

Вербална, 

Граматика (8), 

Радна свеска (6), 

наставни листови 

CJ.1.3.1. 

CJ.1.3.4. 

CJ.1.3.5. 

CJ.1.3.10. 

CJ.2.3.2. 

CJ.2.3.3. 

 

3. 

Граматика: Врсте и служба 

речи 
Вежба 

Фронтални, 

индивидуални 

рад у паровима 

Дијалошка,   

демонстративна 

Вербална, 

Граматика (75), 

Радна свеска 

(60,68), наставни 

листови 

CJ.1.1.8. 

CJ.1.3.4. 

CJ.2.3.3. 

CJ.2.3.6. 

 

4. 

Језичка култура: Припрема за 

писмени задатак 
Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка,  

демонстративна, 

стваралачка 

Вербална, 

домаћи задаци 

ученика, 

презентација 

CJ.1.2.2. 

CJ.1.2.5 

СЈ1.2.8 

СЈ.2.2.1. 

2.2.5. 

. 
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. 

5. 

Граматика: Грађење речи Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 
Дијалошка 

Вербална, 

Граматика (31), 

Радна свеска (16) 

CJ.1.3.5. 

CJ.2.3.4. 

6. 

Граматика: Падежи Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у паровима 

Дијалошка,  

демонстративна 

Вербална, 

наставни 

листови, 

Граматика (53), 

Радна свеска 

(47), 

презентација, 

наставни 

материјал (мапа) 

CJ.1.3.9. 

CJ.2.3.7. 

 

7. 

Граматика: Падежна 

синонимија 
Обрада 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у паровима 

Дијалошка,  

демонстративна 

Вербална, 

Граматика (68 и 

69), Радна свеска 

(56), 

презентација 

CJ.1.3.9. 

CJ.2.3.7. 

 

8. 

Граматика: Гласовне промене Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у паровима 

Дијалошка,  

демонстративна 

Вербална, Радна 

свеска (40), 

наставни 

материјал 

(истраживачки 

задаци за 

следећи час) 

CJ.1.3.1. 

CJ.2.3.2. 

 

9. 

Граматика: Глаголи Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка,  

демонстративна 

Вербална, 

Граматика (33), 

Радна свеска 

(30), 

презентација 

CJ.1.3.4. 

CJ.2.3.3. 

 

10. 

Граматика: Непроменљиве 

речи 
Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у паровима 

Дијалошка 

Вербална, 

Граматика (38), 

Радна свеска 

(32), 

презентација 

наставни листови 

CJ.1.3.4. 

 

11. 

Граматика: Субјекат Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 
Дијалошка 

Вербална, 

Граматика (78), 

Радна свеска (60 

и 64), наставни 

листови 

CJ.1.3.8. 

CJ.2.3.6. 

CJ.2.3.7. 

 

12. 
Граматика: Предикат Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 
Дијалошка 

Вербална, 

Граматика (80), 

CJ.1.3.8. 

CJ.2.3.6. 
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рад у паровима Радна свеска 

(61), наставни 

материјал 

(истраживачки 

задаци за 

следећи час) 

13. 

Граматика: Објекат Утврђивање 
Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

демонстративна 

Вербална, 

Граматика (82 и 

83), Радна свеска 

(62 и 63), 

наставни 

листови, 

презентација 

CJ.1.3.8. 

CJ.2.3.6. 

CJ.2.3.7. 

 

14. 

Граматика: Реченични 

чланови 
Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Дијалошка, 

демонстративна,  

Вербална, 

презентација, 

наставни листови 

CJ.1.3.8. 

CJ.2.3.6. 

CJ.2.3.7. 

 

15 

Граматика: Реченице Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

Вербална, 

наставни 

листови, 

презентација 

CJ.1.3.6. 

CJ.1.3.7. 

CJ.1.3.8. 

CJ.2.3.5. 

CJ.2.3.6. 

 

16. 

Језичка култура: Лексичке и 

семантичке вежбе 
Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Монолошка, 

дијалошка, 

игровна 

Вербална, 

презентација 

(квиз), наставни 

листови, 

Радна свеска 

(123) 

CJ.1.3.14. 

CJ.2.3.10. 

 

17. 

Граматика: Вежба за 

контролни задатак 
Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални 

рад у паровима 

Монолошка 
Вербална, 

наставни листови 

CJ.1.3.4. 

CJ.1.3.5. 

CJ.1.3.6. 

CJ.1.3.7. 

CJ.1.3.8. 

CJ.1.3.9. 

CJ.1.3.10. 

CJ.2.3.5. 

CJ.2.3.6. 

CJ.2.3.7. 

CJ.2.3.8. 

18. 

Језичка култура: Акценат Утврђивање 

Фронтални, 

индивидуални 

рад у паровима 

Дијалошка, 

демонстративна 

Вербална, 

Граматика (139–

142), 

CJ.1.3.2. 

CJ.1.3.3. 

CJ.2.3.1. 
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презентација, 

Радна свеска 

(105) 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова – 9 
 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Fitness und Sport 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

-Проширити редован програм наставе за децу која имају 

потешкоће са праћењем редовног програма  због језичке 

баријере.  

-Оспособљавање ученика за самостално читање, разумевање 

прочитаних текстова као и усвајање програмом предвиђених 

граматичких садржаја  

-Помоћ у учењу,савлађивању предвиђеног наставног 

градива,оспособљавање ученика за самостално певање 

песмица,разумевање и извођење игара које подстичу 

самосталну комуникацију. 

-Цртање,именовање и повезивање слика и речи. 

-Подстицање ученика за самостално извршавање школских 

обавеза,као и развијање радних навика и вештина.  

-Развијање мишљења,памћења,читалачких,језичких и 

изражајних способности. 

-Разумевање граматичке структуре 

-Јачање самопоуздања ученика. 

Austausch 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Unsere Feste 2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Berliner Luft 2 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Welt und Umwelt 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Reisen am Rhein 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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Abschiedsparty 1 

Уџбеник,радна 

свеска,радни 

листићи,картице,цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Начин реализације допунске наставе : 

Индивидуалним приступом ( у избору задатака и вежби) пратити,подржавати,подстицати развој вештина и способности као и лични развој 

појединог детета. 

 

Начин вредновања допунске наставе: 

Индивидуално праћење успешности,описно праћење напредовања као и кратке провере током допунске наставе. 

 

Начин коришћења резултата вредновања допунске наставе:  

Након успешно релизиране допунске наставе,очекујем што самосталније и активније учениково праћење редовне наставе и што успешнију 

реализацију наставе.                                                                                     

                    

ИСТОРИЈА 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе 

даутврде своје знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и вештина 

из наставног градива. 

 

         Садржаји 

програма 

 Број  

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активност 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

 програма 

Свет крајем 19-ог  

почетком 20-ог века 
1 

-слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас 

-објашњава,  

подстиче,  

мотивише,  

наводи, сугерише 

-дијалошка,   

илустративна, 

наративна 

-разумевање основних 

појмова историјског 

периода,  

препознавање,  

коришћење 

 историјске карте 

Србија, Црна Гора  

њихови суседи крајем 

19- 

ог и почетком 20-ог 

1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-рад у 

паровима 

-брже и боље уочавање и  

разумевање у својених 

знања, 

 коришћење историјске 
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века атлас, читају карте 

           

Први светски рат и  

револуције у Русији 

 

2 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју 

 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна, 

илустративна 

-разумевање нових 

појмова и  

чињеница, усвајање и 

приме 

на стечених знања 

Свет између Првог и  

Другог светског рата 

 

 

1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни 

рад 

-усвајање знања,  

уочавање 

узрочно последичних 

веза,  

примена стечених знања,  

коришћење карте 

Југословенска 

 краљевина 
1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни 

рад 

-усвајање знања,  

уочавање 

 узрочно последичних 

веза, 

примена стечених знања, 

 коришћење карте 

Други 

светски рат 

 

1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни 

рад 

-усвајање знања, 

уочавање узрочно 

последичних веза, 

примена 

стечених знања,  

коришћење карте 

Свет после Другог 

светског рата 
1 

-слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни 

рад 

-усвајање знања, 

уочавање узрочно 

последичних веза, 

примена  

стечених знања,  

коришћење карте 
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користе атлас 

Југославија после 

Другог светскиог рата 
1 

-слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка, 

текстуалана, 

наративна-групни 

рад 

-усвајање знања,  

повезивање и  

примена наученог 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд часова: 7 ЧАСОВА  

 

Циљеви  и  задаци : 

Организује се за ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено градиво. У тој групи су ученици са 

потешкоћама у развоју,са мањим предзнањем  и ученици који су одсуствовали с редовне наставе одређено време. Допуској настави се могу 

придружити и остали ученици који изразе жељу за тим видом наставе . Наствне теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и 

утврђују на овим часовима исте су као и на редовној настави. 
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Називнаставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
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1. Природно географске одлике 4 

2. Друштвено-еколномске одлике 2 

3. Привреда Републике Србије 1 
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УКУПНО 7 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеник за 8.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 8.разред основне школе Клет 

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни средњи 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко 

учење 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту 

кретања према облику путање. 

  

2.2.3. Ученик уме да препозна основне 

појмове које описује осцилаторно 

кретање,зна шта је равнотежни положај, 

амплитуда, период осциловања... 

 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко 

учење 

 

1.1.2. Ученик уме да препозна смер 

деловања електростатичке силе, зна 

да тела могу бити позитивно или 

негативно наелектрисана и на основу 

тога препознаје када је узајамно 

деловање између два тела привлачно 

односно одбојно и да ће интеракција 

бити најјача у случају када су 

наелектрисана тела међусобно 

најближа. 

2.4.1. Ученик уме да користи важније 

изведене јединице Si система и зна њихове 

ознаке.(за кол.наелектрисања,електрични 

потенцијал...) 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко 

учење 

 

1.3.1. Ученик уме да препозна да 

струја тече само кроз проводне 

материјале. Пример:Да би струја 

текла кроз течност она мора бити 

проводна или да струјно коло може 

да се затвори металним новчићем а 

не гумицом. 

1.4.1. Ученик уме да чита мерну 

скалу и зна да одреди вредност 

2.3.1. Ученик зна да разликује електричне 

проводнике и изолаторе, зна да метали  и 

водени раствори неких супстанција као и 

гасови при одређеним условима могу да 

проводе електричну струју. 

2.3.2. Ученик зна називе основних елемената 

електричног кола(извор струје, прекидач, 

проводник и отпорник) и зна да их препозна 

у простом колу. 
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најмањег подеока, користи уређаје за 

мерење: амперметре и волтметре и 

зна да запише измерену бројну 

вредност са одговарајућом 

јединицом мере. 

1.4.2. Ученик уме да препозна  

инструменте за мерење јачине струје 

и напона, препознаје да се јачина 

струје мери ампереметром а напон 

волтметром. 

1.4.3. Ученик зна да користи основне 

јединице за: јачину струје, напон, рад 

и снагу електричне струје. 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

- Разговор 

- Демострације 

- Израда 

једноставнијих 

задатака  

- Вршњачко 

учење 

 

1.1.2. Ученик уме да препозна смер 

деловања магнетне силе, зна да 

стални магнети имају два пола N и S 

и да магнетно деловање може бити 

привлачно и одбојно. 

1.3.2. Ученик уме да препозна 

магнетне ефекте електричне струје, 

препознаје да се калем кроз који 

протиче струја понаша као шипкасти 

магнет, да при престанку протицања 

струје калем губи магнетнасвојства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ  

 Идентификација ученика за допунску наставу у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива предходнох разреда – 

утврђивање знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током година да се укључе и ученици који из различитих разлога 

нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада одређено градиво. 

ВРЕДНОВАЊЕ се врши на основу: - Успешно савладаног градиво - Способност праћења и учествовања у даљем раду - Напредовање у 

односу на предходно стање 
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.При организовању допунске наставе поштују се јасна педагошка опредељења приликом избора ученика за допунску наставу. Како 

организација рада не може бити као у редовној настави треба одредити место извођења (мање групе у учионицама). Најважније је да се 

редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха. Због тога је потребно: - извршити евидентирање ученика код којих се 

може појавити неуспех и предузму превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха, - допунску наставу изводиће, као и до сада, 

наставник који ученицима предаје тај предмет, - на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада 

(индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава, очигледност, итд.) 

 Инклузивни  рад са ученицима- Школа ће по потреби организовати корективни рад са ученицима који имају лакше сметње у физичком, 

интелектуалном, емоционално-социјалном развоју: -поремећај у понашању; -поремећај односа у породици. -емотивна нестабилност и 

социјална незрелост;. Корективни образовно- васпитни рад организује се током читаве школске године и треба да омогући напредовање 

ових ученика. Примењују се следећи поступци: 1. одржавање допунске наставе 2. рад са педагогом школе – упознавање ученика са 

условима успешног учења, развој самопоуздања, израда планова за кућни рад, помоћ родитеља Одељенске старешине и педагог ће 

непрекидно пратити напредовање ових ученика. Према потреби, интензивно ће се сарађивати са саветовалиштем Дома здравља  и Центром 

за социјални рад. 

садржај-Откривање ученика који заостају у развоју и школском успеху; -Утврђивање узрока заостајања,предузимање одговарајућих мера и 

праћење резултата -сарадња и саветодавни рад са родитењима ученика који заостају у развоју; -сарадња са стручним институцијама 

(Институт за ментално здравље,Дом здравља,развојно саветовалиште,Центар за Социјални рад; -Сарадња са наставницима у вези са 

напредовањем ученика који имају сметње у развоју; Индивидуално саветовање деце и родитеља са проблемима у емотивном и социјалном 

развоју 

 

РЕД,БР. 

ТЕМЕ 

ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК 

РАДА 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Сличност троуглова 

Тачка, права, раван 

 

Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1 

вежбање индивидуални Демонстративна, 

решавање 

задатака,дијалошка, 

проблемска 

2 

2. Линеарне једначине и 

неједначине са једном 

непознатом 

Ма 1.2.1 

Ма 2.2.1 

Ма 2.2.5 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

3. Призма 
Ма 1.3.4 

Ма 2.3.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

4. Линеарна функција 
Ма 1.2.4 

Ма 2.2.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 
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5. Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

Ма1.5.2 

Ма1.5.3 

Ма 2.5.2 

Ма2.5.3 

 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавањ

е задатака, дијалошка, 

проблемска 

1 

6. Пирамида Ма 2.3.4 
 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

 

 

7. Систем две једначине 

са две непознате 

Ма 2.2.1 

 
вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

 

 

8 Ваљак Купа Лопта Ма 1.3.5 

Ма 2.3.5 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

УКУПНО      18 
   

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању 

предвиђеним програмским садржајима. 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Допунска настава се организује једном недељно за ученике који због различитих разлога нису могли да усвоје наставне садржаје на 

часовима редовне наставе. Тој  групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици који су 

школу похађали у иностранству па због непоклапаља наставних садржаја не могу даље да прате наставни програм,  ученици за које се 

показало да део градива нису савладали  или су били одсутни са часова редовне наставе одређено време. Допунској настави се могу 

прикључити и други ученици који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.   

 

 

Наставна тема – 8 разред 

Број 

часова 

 
Образовни стандарди 

 

1. Екологија и животна средина 
 

2 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, 

популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце 

кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 
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2. Угрожавање, заштита и 

унапређивање екосистема - 

животне средине 

 

3 

 

1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике 

врста које их насељавају 
1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

 

 

3. Глобалне последице загађења 

животне средине  
 

3 

1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 
ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

 

 

4.  Животна средина и одрживи 

развој 

 

 

1 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити 

биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

 

 

5. Животна средина, здравље и 

култура живљења 
     1  1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) 

неповољно утичу на здравље човека 

. 

УКУПНО  9 

 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Допунска настава организује се за ученике који имају тешкоћа при савладавању наставног градива, као и за ученике који су дуже време 

били одсутни с наставе. Програм допунске наставе садржи исте наставне теме и садржаје као програм редовне наставе. Допунска настава 

не сме се организовати само пред часове провере знања ученика. Она се организује током целе школске године, када се укаже потреба за 

њом, а најчешће динамиком од једног часа недељно. 

 Наставна тема Наставне јединице 

1. Неметали, оксиди неметала, киселине (6) 

1. Неметали. Физичка својства неметала 

2. Водоник – својства и примена 

3. Кисеоник – својства и примена 

4. Сумпор – својства и примена 

5. Азот – својства и примена 

6. Угљеник – својства и примена 
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2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе) (4) 

7. Метали. Физичка својства метала 

8. Калцијум – својства и примена 

9. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства и примена 

10. Легуре 

3. Соли (3) 

11. Соли 

12. Добијање соли 

13. Својства и примена соли 

4. 
Електролитичка дисоцијација киселина, 

хидроксида (база) и соли (2) 

14. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида 

(база) и соли 

15. Мера киселости раствора – pH вредност 

5. Угљоводоници (6) 

16. Угљоводоници – подела и физичка својства 

17. Засићени угљоводоници – алкани 

18. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини 

19. Хемијска својства угљоводоника 

20. Ароматични угљоводоници. Бензен 

21. Извори и примена угљоводоника 

6. Органска једињења са кисеоником (5) 

22. Алкохоли  

23. Добијање и својства алкохола 

24. Карбоксилне киселине 

25. Физичка и хемијска својства карбоксилних киселина 

26. Естри карбоксилних киселина 
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7. Биолошки  важна органска једињења (7) 

27. Биолошки важна органска једињења 

28. Масти и уља 

29. Угљени хидрати 

30. Моносахариди – структура и својства 

31. Дисахариди и полисахариди – структура и својства 

32. Аминокиселине и протеини 

33. Витамини 

8. Хемија животне средине (1) 34. Хемија животне средине 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Teen age 1   

2. Travel 2 

3. Team spirit 1 

4. Action 1 

5. Being human 2 

6. Time 1 

7. Colour 1 

8. Consumer society 1 

 
 

У к у п н о  10 
  

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 
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презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног материјала, радне свеске 

и мини тестова  

квиз (Асоцијација) 

корелација и позивање на стечено знање из граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  

начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  језика који 

учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута понављају, као и на 

наслове и поднаслове у писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је изрази 

мимиком док не добије помоћ од друга или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених   

знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и реаговање на 

упутства наставника или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно понављањ 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

примена аудио и видео записа 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику или у 

штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном језику 

- Исправља друга уколико погреши 
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индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

дискусија 

- вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

- слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио траке 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно понављање 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени 

општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, 

инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног уместо 

непознате. 

 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

кратки описи 

коришћење интернета и других средстава писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара који 

поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину која се 

изучава 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење фотографија и текста на задату 

тему 

- рад у Power Point-у, 

- припрема питања и одговора уз консултацију са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру набројаних 

комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

-     описивање филмова или прочитане књиге 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

НАСТАВНИК:СТАНИСЛАВА ЧИВЧИЋ 

РАЗРЕДИ:ОСМИ 
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РЕАЛИЗАЦИЈА:СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ 

Предвиђене теме: 

1. Уводни час-разговор о садржајима и начину рада,евидентирање ученика 

2. Вежбе у говорништву,усмено расправљање на теме из свакодневног живота 

3. Особеност језика књижевноуметничког текста 

4. Припрема за истраживачки рад:проучавање локалног говора 

5. Акцентовање одабраног текста 

6. Избор из путописне књижевности домаћих аутора 

7. Час са библиотекаром,појам библиотекарске одреднице 

8. Истраживачки рад на речницима 

9. Анализа савременог књижевног дела послободном избору ученика ,стварање сажетка(резимеа) 

10. Правопис,неке језичке недоумице и њихово решење 

11. Формирање анкете и анализа резултата анкете 

12. Рад на текстовима са такмичења(Књижевна олимпијада) 

13. Рад на текстовима са такмичења 

14. Индивидуална припрема одабраних такмичара из српског језика 

15. Анализа теста са такмичења 

16. Разговор о полагању Мале матуре 
 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Планиран број часова  36 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Наставна средства 

Основне методе 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 Ich,du,wir…(sich 

kennenlernen) 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

-Откривање и подстицање 

знања,способности и развијање 

надарености ученика на подручју 

немачког језика. 

 

-Ученици развијају своја 

интересовања и потребе за 

Bei uns zu Hause 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Alltägliches- Feste und 

Bräuche 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

демонстративна 

-дијалошка 
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игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

-вербално 

текстуална 

истраживањем језика,појачаним 

учењем правописа,граматичких 

структура и речника. 

 

-Развијање вештине усменог и 

писменог 

изражавања,говорења,разумевање 

говора,читања и разумевања 

прочитаног,као и  слушања и 

разумевања слушаног. 

-Развијање моралних квалитета и 

других особина: 

пажљивост,тачност.прецизност,уред

ност, 

стрпљивост и концентрацију. 

 

-Продубљивање знања из редовне 

наставе. 

 

 

 

 

 

 

-Детаљније бављење обавезним 

темама из немачког језика као и 

подстицање самосталног 

проналажења(нпр.уречницима,енцик

лопедијама, тв 

програмима,интернетом и међу 

изворним говорницима. 

 

 

Freizeitaktivitäten 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Krank,gesund,ungesund 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

Mein Stadtviertel, 

meine vier Wände 

 

    3 

 

Доступни 

уџбеници,раднилистићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Gestern,vorgestern 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Persönlichkeit,Pläne, 

Beziehungen 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Berufe,Reisen,Märchen 3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

Medien,Umwelt, 

Gesellschaft 
3 

Доступни уџбеници,радни 

листићи,коришћење 

игара,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 
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ZfA- Prüfung 6 

Радни 

листићи,речник,часописи,магазини,приступ 

интернету(код куће и у школи),цд 

демонстративна 

-дијалошка 

-вербално 

текстуална 

 

 

 

 

 

 

Припрема ученика осмих разреда за 

завршни тест из немачког језика на 

језичком нивоу А1- А2 заједничког 

европског овира 

 

 

 

Начин реализације додатне наставе : 

Истраживање,разговор,тимски рад,сарадничко учење у циљу проширивања и продубљивања наставног градива. 

Основна намена додатне наставе:  
Рад са ученицима који показују интерес за продубљивање знања као и препознавање надарених ученика на пољу немачког 

језика.Подстицање ученика на индивидуалну употребу немачког језика у језичком стваралаштву (кратке приче,часописи и сл.) 

Начин вредновања додатне наставе:  

Индивидуално вредновање брзине,тачности,самосталности и успешност усвајања планираних садржаја као и описно праћење. 

Начин коришћења резултата вредновања додатне наставе:  

Подстицање развоја надарених ученика,индивидуални развој способности ученика.Резултати вредновања исказују се у завршној описној 

оцени. 

Учествовање на школском такмичењу и даљем напредовању. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 
Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 
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програма 

 Избор ученика и 

усвајање 

годишњег плана 

рада 

1 

слушање,  

сугестије, 

усвајање и записивање плана 

Објашњава,   

подстиче,  

дискутује, 

 анализира,  

усмерава 

 дијалошка,  наративна 

-упознавање   

ученика  са   

садржајем 

додатне 

наставе 

 Обнављање и 

проширивање 

знања из 

претходних 

разреда 

2 

-слушају,  

разговарају,  

прикупљају исечке из штампе, 

праве паное и уређују кабинет 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава,  

ствара ситуацију 

- монолошка, дијалошка, 

илустративна, текстурална, 

групни рад 

-обнављање 

постојећих и 

усвајање 

 нових знања, 

развијање 

вештина, 

креативносгт

и и  

међусобне 

сарадње 

Свет крајем 19-ог 

и почетком 20 

века 

1 

-учествују у разговору,  

активно слушају, читају и 

анализирају текстове из историјске 

читанке 

 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава, 

ствара ситуацију 

-дијалошка, наративна, 

текстуална, рад у паровима 

-развијање 

сарадничког 

односа, 

проширивање 

постојећих и  

усвајање 

нових знања, 

сналажење на 

карти 

Србија, Црна Гора 

и њихови суседи 

крајем 19 и 

почетком 20 века 

2 

-учествују у разговору, активно 

слушају, читају и анализирају текст  

из читанке, користе аталас, врше 

истраживања о познатим 

личностима 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава, 

ствара ситуацију 

-дијалошка, наративна, 

текстуална, илустративна-

групни рад 

-усвајање 

нових знања, 

утврђивање 

посојећих,упо

треба атласа, 

оспособљава

ње за 

самосталан 

рад 

Први светски рат 

и револуција у 

Русији 

1 

-активно слушају, питају, 

истражују, илиструју, читају 

текстове 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 

илистративна-групни рад 

-анализа 

текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и 

оспособљава

ње за  

самосталан 

 рад, употреба 
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атласа 

Свет између Првог 

и Другог светског 

рата 

1 

-истражују о познатим личностима, 

читају текстове, анализирају и 

учествују у разговору 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 

илистративна-групни рад 

-анализа 

текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и 

оспособљава

ње за  

самосталан  

рад, употреба 

атласа 

Југословенска 

краљевина 
1 

-разговарају, истражују, упоређују, 

самостално раде у радним свескама 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, индивидуална 

-уочавање 

узрочно 

последничких 

веза, 

развијање 

способноси за 

самосталан 

 рад 

Други светски рат 1 
-разговарају, читају текстове, 

истражују, користе атлас 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава, 

ствара ситуацију 

-дијалошка, наративна, 

илустративна, текстуална-

групни рад 

-анализа 

текстова, 

уочавањ 

е повезаности 

герадива, 

развијање 

креативности 

и 

сарадничког  

односа 

Припрема за          

такмичење 
8 

-учествују у разговру, самостално 

раде и анализирају текстове из 

читанке, раде тестове и анализирају 

резултате 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, усмерава,  

ствара ситуацију, проверава 

-дијалошка, наративна, 

илустративна, текстуална-

индивидуални рад 

-повезивање 

и примена 

наученог, 

анализа 

текстова, 

уочавање 

 повезаности 

градива 

 

ГЕОГРАФИЈА 
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Годишњи фонд часова: 7 ЧАСОВА  

 

Циљеви  и  задаци : 

Организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности које се могу више 

развијати додатним радом. Циљ додатне наставе да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на часовима 

редовне наставе због своје сложености нису препоручљиви за све ученике . Задатак додатне наставе је да оно што је у науци објективно 

сложеније од других делова градива током ових часова детаљно се обрађује. 

            

 
Р
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е
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е

м
е

 
 
 
 
Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

п
о

 т
е

м
и

 

1. Природно географске одлике 4 

2. Друштвено-еколномске одлике 2 

3. Привреда Републике Србије 1 

УКУПНО 7 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Уџбеник за 8.разред основне школе Логос или  

Уџбеник за 8.разред основне школе Клетт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 
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НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

напредни 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање саморегулисаног 

учења  

3.2.2. Ученик уме да примени односе измећу физичких величина које описују 

осцилаторно креттање. (однос периода осциловања, фреквенције и броја 

осцилација код осцилатора, то јест везу периода осциловања и дужине 

математичког клатна, уме да израчуна вредност периода и фреквенције ако су 

дати број осцилација и време). 

3.2.3. Ученик зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

(математ.клатна и тега на опрузи), зна да је брзина тела највећа при пролазу 

кроз равнотежни положај а да је једнака нули кад се налази у амплитудном 

положају. 

3.2.4. Ученик зна основне физичке величине које описују таласно кретање ,зна 

шта је таласна дужина и зна да  је препозна на графички приказаном таласу, зна 

да израчуна период и фреквенцију таласа и зна шта је амплитуда таласа. 

3.2.5. Ученик уме да препозна основне особине звука, зна да звук представља 

механички талас који се простире у свим срединама различитим брзинама. 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање саморегулисаног 

учења 

3.2.5. Ученик уме да препозна особине светлости, зна да светлост представља 

електромагнетни талас који се простире кроз вакуум  брзином који износи 

300000km/s и да је то највећа могућа брзина. 

3.2.6. Ученик зна како се прелама и одбија светлост, разуме да је тело видљиво 

само ако светлосни зраци који падају на тело одбијају се од њега и долазе до 

ока посматрача, зна закон одбијања светлости, зна да је положај лика предмета 

у води померен у односу на стварни положај предмета због преламања 

светлости, зна да лупа, микроскоп и телескоп преламају светлост и да их 

користимо за увећање лика. 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

- Разговор 

- Огледи 

- Израда сложенијих задатака  

- Подстицање саморегулисаног 

учења 

3.3.1. Ученик зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу, 

зна да се отпорници могу везати редно и паралелно, да се амперметар везује 

редно а волтметар паралелно у струјно коло.. 

3.4.2. Ученик уме да мери јачину струје и напон у електричном колу. 

 

 МАТЕМАТИКА  

 

 Циљеви математичког образовања ученика путем додатне наставе су: 

 - Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе 

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има 

 - Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави 

 - Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања 

 - Развијање следећих способности код ученика: 
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 o Посматрања 

 o Асоцијације 

 o Рачунања 

 o Апастракног мишљења 

 o Логичког резоновања 

 o Прецизног записивања и изражавања 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА 

 Рад тежих задатака по избору ученика 

Објашњавање начина решавања задатака 

 Проблемска настава 

 Продубљавање знања помоћу литературе 

 Упућивање ученика на самостални рад 

Задавање и помоћ у изради задатака за вежбање логичког мишљења и памћења 

 Припрема ученика за такмичење 

 Решавање тестова са такмичења 

ВРЕДНОВАЊЕ се врши се кроз анализу: - Успешно савладан програм - Реферати - Освојена места на такмичењу 

ИЗБОР УЧЕНИКА за додатну наставу се врши по следећим критеријумима: - Општи успех - Успех из математике - Интересовање 

ученика - Посебне способности - Мотивација - Досадашњи постигнути резултати. 

 
РЕД,БР.ТЕМЕ ТЕМА ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Сличност троуглова 

Тачка, права, раван 

Ма 3.3.6 

Ма 1.3.1 

Ма 2.3.1 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње 

задатака,дијалошка,проблем

ска 

2 

2. Линеарне једначине 

и неједначине са 

једном непознатом  
Ма 1.2.1 

Ма 2.2.1    Ма 

3.2.1 

Ма 2.2.5 

Ма 3.2.5 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 



 
 

 

538 

3. Призма 
Ма 1.3.4 

Ма 2.3.4    Ма 

3.3.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

4. Линеарна 

функција 
Ма 1.2.4 

Ма 2.2.4    Ма 

3.2.4 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

2 

5. Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

Ма1.5.2 

Ма1.5.3 

Ма 2.5.2 

Ма2.5.3 

Ма3.5.2 

Ма 3.5.3 

вежбање индивидуални Демонстративна,решавање 

задатака, дијалошка, 

проблемска 

1 

6. Пирамида Ма 2.3.4 

Ма 3.3.4     

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

7. Систем две 

једначине са две 

непознате 

Ма 2.2.1   Ма 

3.2.1 

Ма 3.2.5 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

 

 

 

 

8 Ваљак Купа 

Лопта 

Ма 1.3.5 

Ма 2.3.5    Ма 

3.3.5 

вежбање индивидуални Демонстративна,решава 

ње задатака, дијалошка, 

проблемска 

3 

УКУПНО      18 
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Садржаји додатне наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај начин бити њихова интензивнија обрада. Уз то, 

могу да се изаберу и све друге занимљиве теме водећи рачуна да су битно садржајне. Препоручује се да руководиоци стручних већа 

контактирају добро афирмисане стручне институције, као што су Друштво математичара Србије, Математичка гимназија, КММ 

"Архимедес" итд. 

БИОЛОГИЈА 

 

За  ученике који напредују у савладавању наставног градива организује се додатна настава са по једним часом недељно. Такве ученике 

треба уочити, укључити у додатну наставу и пратити њихов рад до осмог разреда. Треба их подстицати на самосталан рад и трагање за 

новим изворима сазнања, развијати им машту и оспособљавати их да сами бирају средства за рад. Будући да је циљ дод.наставе да 

мотивише ученика , потребно је водити рачуна о методама и облицима рада, међу којима су посебно занимљиве и подстицајне методе 

активног учења. На дод.настави ученици проширују знање стечено на часовима редовне наставе. Садржаје додатне наставе биологије треба 

пажљиво одабрати и предложити ученицима,а потом утврдити и колико су они за њих заинтересовани и какве су им могућносзи.   
Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за биологију и поседују способности које се 

могу више развити додатним радом 

 

Програм Биологија – ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Циљ 

- оспособљавање  ученика за самостално учење 

- проширивање и продубљивање знања из редовне наставе 

- развијање такмичарског духа 

- суделовање  на различитим нивоима такмичењима 

- развијање интересовања за развој биологије као науке 

 

Задаци  

- детаљно обрадити градиво предвиђено за такмичење 

 с посебно мотивираним и надареним ученицима  

- припремање ученике за суделовање на разним такмичењима 

- израда модела, паноа и презентација на тему флоре и фауне, анатомије и физиологије човека и људског здравља 

(превенција, болести, лечење , важнијих еколошких датума 

- развијање свести код ученика о повезаности школског знања са   животним ситуацијама 

- стручна предавања гостујућих предавача – сарадња са Домом здравља Сомбор 

- ставрање ситуација у којима ће примењивати основне екол.принципе за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу 

- развијање аналитичког и критичког мишљења 

Методе 

реализације 

- вербално-текстуалне (монолошко-дијалошке, рад на тексту) 

- демонстративно-илустративне (демонстрација сликом , микроскопом и компјутером) 

Облици рада -индивидуални; фронтални; групни; рад у паровима;  заједнички рад ученика и наставника на додатним садржајима 
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који се  користе у такмичарским задацима 

 

Средства  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, 

најновију стручну литературу и да примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим 

семинарима из Каталога програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

За додатну наставу и удџбеници других Издавачких кућа и тестови са такмичења из 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 и прошлих година  

 

Време 

реализације 

- током наставне године према могућности пред. наставника и  расположивом времену ученика  

-после наставе, учесталије пред такмичења 

 

Начин 

вредновања  

- овај облик рада се не оцењује 

- усмене и писане похвале и награде  

- задовољство успехом на такмичењу  

 

Наставна 

тема  

Наставна 

јединица 

Број 

часова 

Образовни стандарди 

 

1. Увод  

 

1. Биолошка и 

културна 

еволуција 

човека и увод у 

екологију  

 

 

1 

3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста 
3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у 

биоценози 

3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 
3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

 

2. Екологија 

и животна 

средина  

 

2. Екосистем 

3. Биом и 

биосфера 

 

 

2 

 

2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе 

исхране и најважнија својства биоценоза и популација 
2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике 

врста које их насељавају 

3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића 
у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у 

биоценози 
3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему 

(аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 

3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

3. Глобалне 

последице 

загађења 

животне 

средине  

4. Копнене 

воде, 

екосистеми 

мора, 

загађивање и 

 

2 

2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 
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могућност 

заштите  

 

3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података 

3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 
закључак 

 

4. Глобалне 

последице 

загађења 

животне 

средине 

5. Загађивање 

воде, ваздуха, 

земљишта  

- климатске 

промене 

- ефекат 

стаклене 

баште, киселе 

кише и 

оштећење 

озонског 

омотача 

 

 

2 

 

 

5.  Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

 

 

6. Еколошки 

отисак 

 

1 

2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, 
појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 
закључак 

 

6. Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

живљења 

 

 

7. Бука у 

екологија на 

интернету  

 

1 

2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на 

понашање појединца 

3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру који 
сам одабере 

УКУПНО ЧАСОВА 9  

 

 

ХЕМИЈА 
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Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије. 

У наредној табели наведени су пројектни задаци које ученици могу да раде на часовима додатне наставе. Неки од њих предвиђени су за 

експериментални, а неки за теоријски рад ученика. Упутства за ученике у вези с реализацијом налазе се у збирци задатака, на крају сваке 

наставне теме, а за наставнике у приручнику у области 3 (Предлози припрема за час). Поред ових пројектних задатака ученици могу да 

раде и пројектне задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних активности, да се на часовима додатне наставе припремају за 

такмичење из хемије, да планирају и сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања информација и слично. 

 

Редни  

број 

наставне 

теме 

Наставна тема Пројектни задаци 

1. 
Неметали, оксиди неметала, 

киселине 

1. Угљеник(IV)-оксид 

2. Хлор – добијање и својства 

3. Фосфор и његова једињења 

4. Хемијска фонтана 

2. 
Метали, оксиди метала, 

хидроксиди (базе) 

1. Калијум и калијум-хидроксид – својства и примена 

2. Реактивност метала 

3. Понашање метала у реакцијама с разблаженим киселинама и солима 

4. Олово 

3. Соли 
1. Доказивање катјона: Ca

2+
, Cu

2+
 и Fe

3+
 

2. Доказивање анјона: Cl
–
, CO3 

2–
 и SO4 

2–
 

4. 
Електролитичка дисоцијација 

киселина, хидроксида (база) и 

соли 

1. Има ли у дестилованој води јона? 

2. Природни киселинско-базни индикатори 
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5. Угљоводоници 

1. Течни угљоводоници као неполарни растварачи 

2. Разликовање алкана и алкена 

3. Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција 

4. Процентни састав угљоводоника 

6. 
Органска једињења са 

кисеоником 

1. Акролеинска проба 

2. Разликовање формалдехида и ацетона 

3. Израчунавање процентног састава у кисеоничним органским једињењима 

7. 
Биолошки важна  

органска једињења 

1. Уклањање непријатног мириса ужеглих масноћа 

2. Целулоза 

3. Доказне реакције протеина 

8. Хемија животне средине 1. Загађивање хране и мере заштите 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

Н А С Т А В Н Е Т Е М Е  
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 
 

обраду 
остале 
типове 
часова 

1. Teen age 2   

2. Travel 2 

3. Team spirit 2 

4. Action 2 

5. Being human 2 
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6. Time 2 

7. Colour 2 

8. Consumer society 2 

 
 

У к у п н о  16 
  

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног материјала, радне свеске и 

мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио материјала 

- допунска и додатна настава 

-    описује различитости 

-    постављање питања и давање исказа у       основној комуникацији;  

-    лексика,  

-    нови граматички појмови,  

-    писање кратких реченица. 

-     исказивање изреченог трећој особи, 

-      исказивање једноставне усмене поруке;  

-     савладавање технике читања;  

-     описи појмова;  

-      лексика,  

-      нови граматички појмови 

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла свакодневнице 

 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима, 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  језика 

који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута понављају, као 

и на наслове и поднаслове у писаним текстовима, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је изрази 

мимиком док не добије помоћ од друга или наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 
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- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и реаговање на упутства 

наставника или са аудио записа 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно понављање 

- драмска игра, рад у пар 

примена аудио и видео записа 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику или у 

штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном језику 

- Исправља друга уколико погреши 

 

 

 

 

дискусија 

- вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

- израда постера на задату тему  

- поступање по датом задатку 

- слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио траке 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- симулација дијалога 

- именовање научених појмова и израза уз често групно понављање 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

- вежбања са захтевом отклањања грешке 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 

књижевном тексту, 

-  Уме да користи вербална и невербална средства изражавања, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, 

дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- може да употреби реч сличног значења или приближног уместо 

непознате. 

 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

кратки описи 

коришћење интернета и других средстава писмене комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила 

писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара који 

поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину која се 

изучава 

-   Писање дневника 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

- коришћење интернета у сврху тражење фотографија и текста на задату тему 

- рад у Power Point-у, 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

- Молбе и изрази захвалности, 

- Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 
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- припрема питања и одговора уз консултацију са наставником набројаних комуникативних функција, 

-     тражење и давање обавештења;  

-     описивање и именовање предмета;  

-     изражавање припадности;  

-     препознавање историјских појмова 

-     описивање филмова или прочитане књиге 

 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Рад одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице. 

Задаци одељенског старешине у односу на одељенску заједницу су: 

 организација учења,рада и игара, 

 изграђивање имиџа одељенске заједнице, 

 активности на стварању здраве одељенске заједнице, 

 укључивање одељења у шире активности школе, 

 организација излета и екскурзија и 

 укључивање ученика у дечије организације,библиотеке 

  

ОБЛАСТИ ЗА ЧОС И ЧОЗ У 8.РАЗРЕДУ 

1. Екологија,очување животне и радне средине.....................................................................3 часа 

2. Учење учења.......................................................................................................................6 часова 

3. Слободно време.....................................................................................................................2 часа 

4. Здравствено васпитање.....................................................................................................6 часова 

5. Развијање хуманих односа међу половима.....................................................................5 часова 

6. Професионална оријентација................................................................................................3 часа 

7. Остале теме: 

 кодекс понашања........................................................................................................1 час 

 активности везане за Дечију недељу.........................................................................1 час 
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 анализа успеха и владања ученика..........................................................................4 часа 

 празници....................................................................................................................2 часа 

 активности везане за Дан школе................................................................................1 час 

 утицај медија на децу.................................................................................................1 час 

 екскурзија.....................................................................................................................1 час 

 
 

ЕКСКУРЗИЈА  

ПЛАН  МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМИХ  РАЗРЕДА СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2015.ГОДИНЕ 
 

Садржаји програма 

 
време 

Активности у 

образово-васпитном 

раду наставника 

Активности у 

образовно – васпитном 

раду ученика 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Тршић,Бања 

Ковиљача,ХЕ 

Перућац,Тара 

,Златибор,Мокра 

Гора,Дрвенград и 

Сирогојно 

Септемба

р/октобар 

тродневна 

екскурзија 

Излаже,  

објашњава,  

упућује на изворе 

знања,  

учествује у 

активностима са 

ученицима, 

сугерише 

Пешачење 

посета-излет- 

разгледање, 

упознавање, 

упоређивање 

етно села: Мокра Гора 

Дрвенград,Сирогојно 

-Обилазак Вукове 

куће у Тршићу 

разгледање и шетња 

бањским 

парком,панорамско 

разгледањеХЕ 

Перућац,разгледање 

речце 

Врело,природне 

лепоте Таре и 

Златибора,одлазак на 

Мокру Гору и 

Дрвенград ,обилазак 

музеја на отвореном 

,Сирогојно 

-Посета, излет- 

аутобусом- 

Пешачењем –етно-

селима 

-развијање заједништва и 

колективизма у специфичним условима,  

Развијање психофизичке и спортске 

издржљивости, 

-развијање колективног и  

такмичарског духа, 

-упознавање и проширивање  

знања о природно- 

географским особеностима различитим 

облицима рељефа и традицији заштићених 

природних и друштврних феномена и простора, 

коришћење компаса, 
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4.9.  ПРОГРАМ СЛОБОДНИ  Х АКТИВНОСТИ У ПРЕДМЕТНОЈ 

НАСТАВИ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА:СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ-18 ЧАСОВА 

 

СЕПТЕМБАР 

1-ДОГОВОР О РАДУ,ИНТЕРЕСОВАЊА,НАЧИН РАДА СЕКЦИЈЕ 

2-КАКО СЕ ПИШЕ ДОБАР САСТАВ 

ОКТОБАР 

3-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ПОВОДОМ ''ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ'' 

4-ПРОГЛАШАВАЊЕ НАЈУСПЕШНИЈИХ РАДОВА 

5-ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА 

НОВЕМБАР  

6-КРИЗА ЧИТАЊА ЛЕКТИРЕ-РАЗГОВОР ШТА НАЈВИШЕ ЧИТАМО ( УЧЕНИЦИ ) СЕМ ДОМАЋЕ ЛЕКТИРЕ 

7-ТУМАЧЕЊЕ И ЧИТАЊЕ ПОПУЛАРНИХ ИНФОРМАТИВНИХ ТЕКСТОВА ИЗ ИЛУСТРОВАНИХ ЕНЦИКЛОПЕДИЈА И ДЕЧИЈИХ 

ЧАСОПИСА 

ДЕЦЕМБАР 

8-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ''ЗИМСКА ПРИЧА'' 

9-ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА О ПРОЧИТАНИМ КЊИГАМА 

10-ПРИКАЗ НЕКОГ ПРОЧИТАНОГ ДЕЛА 

ЈАНУАР 

11-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ''СВЕТИ САВА'' 

ФЕБРУАР 

12-ОМИЉЕНЕ ТЕМЕ НА ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА ( ПРЕДЛОГ ТЕМА ) 

13-''НА КРИЛИМА МАШТЕ'' ПИСАЊЕ СЛОБОДНИХ САСТАВА УЗ НЕКУ ТИХУ МУЗИКУ ПО ИЗБОРУ 

МАРТ 

14-ПИШИМО ПРАВИЛНО ПРАВОПИСНА ВЕЖБА 

15-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ''МОЈА ШКОЛА'',ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈУСПЕШНИЈИХ РАДОВА 

АПРИЛ 

16-ОРГАНИЗОВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДРУЖЕЊА-ГОСТ ПИСАЦ ИЗ НАШЕ ОКОЛИНЕ 

17-ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ 

МАЈ 

18-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ''КРАЈ ШКОЛЕ'' И ЛЕТО  
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
1-ПРЕДМЕТ И ЦИЉ СЕКЦИЈЕ ( ДОГОВОР О РАДУ ) 

2-НОВИНАРСТВО И КЊИЖЕВНОСТ (РАЗЛИКЕ ) 

3-САДРЖАЈ И ОБЕЛЕЖЈА: 

НОВИНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ЧИЊЕНИЦЕ, 

НОВОСТ, 

АКТУЕЛНОСТ, 

ИСТИНИТОСТ, 

ВАЖНОСТ И ЗАНИМЉИВОСТ, 

НОВИНАРСКЕ ВРСТЕ И 

 ЖАНРОВИ 

4-ВЕСТ: 

ИЗБОР И РЕДОСЛЕД ЧИЊЕНИЦА, 

АКТУЕЛНОСТ ВЕСТИ, 

ПРАВИЛНО ОБЛИКОВАЊЕ, 

ДЕФИНИЦИЈА И  

ЈЕЗИК 

5-ВРСТЕ ВЕСТИ: 

КЛАСИЧНЕ , 

ИНТЕРПРЕТАТИВНЕ, 

ВЕСТИ У НИЗУ, 

ФЛЕШ ВЕСТИ, 

СИТНЕ ВЕСТИ, 

ЗАНИМЉИВЕ ВЕСТИ, 

КОМИЧНЕ ВЕСТИ И  

ДЕМАНТ. 

6-ПИСАЊЕ ВЕСТИ ( ВЕЖБА ) 

7-ИЗВЕШТАЈ: 

СТАНДАРДНИ 

РЕПОРТЕРСКИ 

КОМЕНТАТОРСКИ 

8-ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

9-КОМЕНТАР: 
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РАДИО И ТВ КОМЕНТАР 

10-11-12 ПРИКУПЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА,УРЕЂИВАЊЕ,КОРЕКЦИЈА И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ ШКОЛСКИХ НОВИНА 

13-ДРУШТВЕНА ХРОНИКА,КАРИКАТУРА,ОСВРТ,ХУМОР,КРАТКЕ НОВИНАРСКЕ ПРИЧЕ (БРАНА ЦРНЧЕВИЋ) 

14-ИНТЕРВЈУ: 

КЛАСИЧНИ, 

ИМПРОВИЗОВАНИ, 

КОМБИНОВАНИ, 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ, 

ОКРУГЛИ СТО, 

РАЗГОВОР ПРЕД МИКРОФОНОМ, 

АНКЕТА И 

ИЗЈАВА. 

15-РЕПОРТАЖА ( СТИЛ,САДРЖАЈ,ДИЈАЛОГ-МОНОЛОГ ) 

16-ВРСТЕ РЕПОРТАЖЕ ( РАДИО,ФОТО,ФЕЉТОН И ПУТОПИСНА РЕПОРТАЖА ) 

17-ПИСАЊЕ РЕПОРТАЖЕ-ВЕЖБА 

18-НАСЛОВ И ЗНАЧАЈ НАСЛОВА ( ДОБАР И РЂАВ,НЕДОВРШЕН И ДВОСМИСЛЕН НАСЛОВ ) 

 

 

Наставни предмет историја-слободне активности–секција „Млади историчари“ од 5.до 8.разреда 
 

 

Ред.број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

Број 

часова 

по теми 

1.СЕПТЕМБАР Трагови првих људи у нашој земљи 2 

2.СЕПТЕМБАР Пирамиде и храмови у старом Египту 2 

3.ОКТОБАР Илијада и Одисеја-историјски извор 2 

4.ОКТОБАР Херодот и Тукидид-најистакнутији 

историчари старог века 

2 

5.ОКТОБАР Национална историја почетком 

19.века 

2 

6.НОВЕМБАР Александар Македонски-највећи 

освајач старога века 

2 

7.НОВЕМБАР Културно-историјски споменици и 

подаци о Београду 

2 
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8.НОВЕМБАР Карађорђе-вођа првог српског 

устанка           

2 

 9.ДЕЦЕМБАР Европа у доба сеобе народа-анализа 

историјске карте Европе 

2 

10.ДЕЦЕМБАР Средњевековни градови Европе-

остаци и споменици 

2 

11.ФЕБРУАР Србија у средњем веку-живот, 

култура, Немањићи,... 

 

4 

12.МАРТ Душанов законик-читање и анализа 

прилика 

4 

13.АПРИЛ Први светски рат 4 

14.МАЈ Други светски рат 4 

 СВЕГА ЧАСОВА 36 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 

 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хора, и то хор млађих разреда и хор старијих разреда. Часови  хора се у оквиру 40 – 

часовне радне недеље изводе континуирано од почетка до краја школске године, у складу са наставним програмом. Годишњи фонд часова 

хора износи 36 часова. Часови рада са хором трају 45 минута и уносе се у распоред часова. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних композитора различитих епоха, као  и композиције чији су 

ствараоци деца. У току  школске године хор изводи најмање 10-15 музичких композиција. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ХОРСКЕ НАСТАВЕ СУ:  

 да доприносе развијању љубави према музичкој уметности; 

  подстицању смисла за лепо;  

 формирају  естетски критеријум и свестраност развоја личности ученика; 

 да ученика оплемени и да му улепша живот. 

ЗАДАЦИ ХОРСКЕ НАСТАВЕ СУ: 

 развијање музичке способности ученика и жеља за активним музицирањем ; 

 развијање и учествовање у школским ансамблима и хоровима; 
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 подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање; 

Своја постигнућа у хору ученици представљају и приказују на школским и другим приредбама. 

У поступку избора песама, необходно је да у току рада са хором буду заступљене: државан химна „Боже правде“,  као и химна „Химна 

Светом Сави“, уметничке песме домаћих и страних композитора, народне песме и пригоден песме савремених дечјих композитора, као и 

композиције које су стварала деца, заступљене на фестивалима дечјег музичког стваралаштва.  

Посебну пажњу посветити изражајности интерпретације – динамици, фразирању, доброј дикцији, артикулацији, слушању музике. 

Ритмичким и звучним ефектима омогучити ученицима слободно креирање пратње песама, стихова, користећи при том различити извори 

звука. 

Редни 
број 
теме 

 
НАСТАВНЕ ТЕМА ЧАСА 

Број 
часова по 
теми 

1. Формирање хора – окупљање старих чланова и пријем нових 1 

2. Испитивање слуха и распоређивање ученика по гласовима 1 

3. Рад на развоју хармонског  слуха, кроз једногласно  певање / 

4. Певање песама са и  без инструменталне пратње / 

5. Припрема програма за приредбу поводом школске Славе „Свети 

Сава“ 

/ 

6. Наступ на приредби поводом школске славе „Свети Сава“ 1 

7. Утврђивање композиција обрађених у првом полугодишту 1 

8. Поставка и рад на двогласу / 

9. Рад са сваким гласом појединачно / 

10. Певање песама са солистима / 

11. Даљи рад на развоју двогласног певања / 

12. Учење нових песама са инструменталном пратњом / 

13. Одабир песама, које су ученици сами компоновали на стихове 

других ученика или познатих дечјих песника 

1 
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14. Хорска обрада ових песама / 

15. Припрема песама поводом верских православних празника / 

16. Припрема програма за приредбу поводом Дана школе / 

17. Наступ на приредби поводом Дана школе 1 

18. Систематизација – обнављање научених песама 1 

 

 

Цртање, сликање и вајање-секција 
  

Разред: пети   
Годишњи фонд часова: 36   

Недељни фонд часова: 1 

Циљеви: 

 стварање и развијање учениковог стваралачког мишљења 

 естетски доживљај ликовних дела 

 развој способности за индивидуално изражавање 

 развијање ликовно-естетског сензибилитета за облик, линију, орнамент, луминообјекте и визуелно споразумевање 

 обликовање и преобликовање употребних предмета 

 развој љубави према ликовном наслеђу 

 

Литература, уџбеници:Уџбеник ликовне културе за пети разред, илустроване књиге, филмови, стрипови 

Наставници који реализују програм : Heвeна Бајић 

 

Образовни стандарди НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
(листа садржаја по темама) 

Бр. 

часова  
АКТИВНОСТИ 

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. 

Слободно 

ритмичко 

компоновање 

Ритам у структурама природнох материјала 
Ритам у структурама природних и 
вештачких материјала 
Слободни ритам мрља, линија, облика, боја 
Слободно ритмичко компоновање 

 

2+3 Aктивно слушање и учешће 

у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 
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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  

 

5+5 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 

7+5 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.    

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. 

Орнамент Преплет и густина, прецизност 
Орнамент вежбе 

 

1+1 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.    

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. 

Светлински 

објекти и колаж 

Светлински објекти и колаж 

 
1+1 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.    

2.2.1.   2.2.2.    3.1.1.   

3.1.2.  3.2.1.  

3.2.2.   3.3.1.   3.3.2.   

Визуелно 

споразумевање 

Визуелно споразумевање 

 
1+1 Aктивно слушање и учешће 

у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 
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3.2.3.  3.2.4.  3.3.3. 

3.3.4. 

Естетска анализа ликовних 

радова 

1.1.1.   1.1.2.   1.1.3.  

1.2.1.   2.1.1.  2.1.2.    

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. 

Обликованје и 

преобликовање 

употребних 

предмета 

Пројектовање употребних предмета 
Преобликовање употребних предмета 

 

2+1 Aктивно слушање и учешће 

у комуникацији. 

Размишљање , уочавање и 

решавање проблема. 

Практичан рад 

Естетска анализа ликовних 

радова 

 

 

 

RAD SEKCIJE „MLADI FIZIČARI“ 
Programski zadaci IX X XI XII I II III IV V VI 

           

Rad se odvija u nekoliko pravaca           

a) izvođenje zanimljivih ogleda iz fiz.koji nisu obuhvaćeni programom redovne nastave           

b) izvođenje vežbi i merenja prema programu pokreta „Nauka mladima”           

c) izrade zadataka u okviru priprema za takmičenje  + + + + + +     

d) obrade zanimljivih tema iz života velikih fizičara + + + + + + + + + + 

e) prikupljanje članaka, anegdota o znamenitim fizičarima, podataka o njihovim otkrićima, uređivanje panoa i sl. + + + + + + + + + + 

Na osnovu ispitanih interesovanja učenika planirane su sledeće teme za rad           

1. Doručak u kuhinji bez težine, vežbe merenja težine dinamometrom, grafik-istezanje dinamometra   +        

2. „Zemljo zaustavi se!” 

Ogled: dokazivanje I Njutnovog zakona, referat –inercija  i njene posledice. 

+ +         

VI razred 

3. Da li je Arhimed mogao podići Zemlju? 

Ogledi: primenjena poluga 

Zadaci: poluga u raznim specijalnim oblicima 

  + +       

4. „Kako bi izgledalo sve bez trenja?” 

Vežba: određivanje koeficijenta  

Referat: točak – jedno od najvećih otkrića u istoriji čovečanstva  „Heureka” 

Vežba: određivanje specifične težine na osnovu Arhimedovog zakona 

Referat: Arhimed i njegovo delo 

   + +      

1.Gravitaciono polje 

Ogledi: Bacanje tela sa terase škole 

Referat: Kosi toranj u Pizi – Galileo Galilej 

2. “Večiti pokretač” 

+ + +        

VII razred 

3. “U moru svetlosti “ 

Ogledi sa optičkom klupom 

Referat: fatamorgana 

 + +        
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4. “Duga” 

Ogledi sa optičkom prizmom  

Referat – spektralna analiza 

  + +       

5. „Kraljevima je oduzeo skiptar a bogovima munju” 

Ogledi: elektrostatika 

Referat: Bendžamin Franklin 

    +      

1.Luidži Giovani i Aleksandro Volta      + +    

2.Ogledi: hemijski izvori struje 

Referat životinjski elektricitet 

      + +   

2.“Put do digitrona “ 

Ogledi s aGajslerovim i Kruksovim cevima  

Referat: na čemu se bazira digitalna tehnika 

„Tesla veliki naučnik i humanista” 

VIII razred 

Ogledi: transformator, trofazni motor, genrator ultravisoke frekvencije  

Referat o Tesli 

 

       +   

4.„Fotoćelija u službi čoveka” 

Ogled sa fotoefektom 

Referat o primeni i principu rada fotoćelije 

 + +        

5.“Naš prijatelj atom” 

Referati: Radioaktivnost (prirodna i veštačka) 

Lančana reakcija 

Nuklearna energija u službi čoveka 

      + +   

 

 МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

(Оријентациони програм; 36 часова годишње) 

Циљ математичке секције је оспособљавање ученика за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

животне праксе ,за успешно настављање математичког образовања ,за самообразовање ,да доприносе развијању менталних 

способности,формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци -оспособљавање за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у 

природи,друштву,свакодневном животу.Стицање основне математичке културе  потребне за откривање улоге и примене математике у 

разним подручјима човекове делатности,за успешно настављање образовања,примене у раду,развијање ученикове способности 

посматрања,опажања,логичког,критичког,аналитичког и апстрактног мишљења.Развијање математичке 

радозналости,културних,радних,естетских,етичких навика ученика.Изграђивање позитивних особина 

ученика:систематичност,тачност,уредност,објективност,самоконтрола,самосталност за рад,стицање навика и умешности у коришћењу 

разноврсних извора знања. 
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 Тема Бр. часова 

1. Троугао – општа својства – израда плаката  4 

2. Подударност троуглова,,4 значајне тачке – израда паноа  4 

3. Четвороугао углови , својства , врсте –израда паноа 4 

4. Површина троугла и четвороугла- израда паноа 4 

Укупно:16 

 

 Теме Бр. часова 

1. Израда плаката и паноа на тему Питагорина торема 4 

2. Израда плаката и паноа на тему операција са степенима 2 

3. Израда модела и плаката на тему многоуглови 4 

4. Решавање занимљивих задатака из ,,Мислише,, и ,,Кенгура,, 4 

5. Израда плаката на тему круг 2 

 УКУПНО 16 

 

ПРОГРАМ РАДА  МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ „МАТЕМАТИЧКИ ЗАБАВНИК“ 

РЕД.БР.ЧАСА ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА 

1. Израда плаката ,паноа и цртежа у блоковима на тему 
питагорине теореме-целих бројева, конструкције 
правилних многоуглова-троуглова 

4 
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2. Израда плаката ,паноа и цртежа у блоковима на тему 
површине и обима круга, бинарне формуле, 

4 

3. Израда плаката ,паноа и цртежа у блоковима на тему 
површине и обима круга, функције-површина фигура 

4 

4. Интернет занимљивости 4 

5. Математика-друге природне и друштвене науке-
корелација 

4 

6. Решавање разних задатака са „Мислише“ и „кенгура“ 8 

7. Играње шаха ,домине и других друштвених игара 8 
 

План рада биолошке/еколошке секције 2015/2016. 

Овај облик наставе се препоручује свим заинтересованим ученицима од петог до осмог разреда без обзира на успех-постигнућа на редовној 

настави . У зависности од узраста, ученици се баве сходно својим интересовањима и жељама заштитом и унапређењем животне средине, 

значајем и заштитом биљака и животиња, здравственом заштитом. Теме које се могу обрађивати у оквиру слободних активности могу бити 

преузете из програма додатне наставе. 

Циљ и задаци су да ученици:  

- на занимљив и креативан начин проширују знање о биологији као науци о животу 

- развијају радозналост, креативност, активно учествовање, одговорност, љубав   према природи и њеном очувању 

-  у току школовања развијају и надограђују  моралне принципе у односу на природу и оркружење, подижу  еколошке свест о личном 

ангажовању у заштити жив.средине, природе и  биодиверзитета 

- кроз конкретне радне задатке утичу на оплемењивање простора око себе 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота 

- кроз посете и сарадњу са здравственом и ветеринарском установом, еколошком инспекцијом, локалним стручним друштвом развију свест 

о појединим занимањима када је у питању професионална оријентација 

Неопходно је да се у току школовања врши доградња моралних принципа ученика у односу на природу и оркружење, подизањем еколошке 

свести. 

 
Време Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 
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реализације 

Септембар, 

током 

школске 

године 

Формирање групе, евидентирање чланова, 

упознавање са циљем и  задацима рада 

 
Природа прича 

Информисање ученика о формирању еколошке секције, 

њеном плану и програму рада. Евидентирање 

заинтересованих ученика. 

 

Природа прича- читање часописа, књига, брошура 

тематски везаних за предмет 

* гледање филмова и едукативних материјала везаних за 

предмет 

Наставник Ученици чланови 

секције. 

Октобар, 

током 

школске 

године 

Уређење, оплемењивање  и озелењавање 

учионица и школског простора 

-4.октобар - Дан заштите животиња 

 

 Израда паноа, сређивање постојећег материјала 

(распоређивање саксијског биља)  

Помоћно особље Школе, 

заинтересовани наставици и 

ученици чланови секције. 

Новембар, 

током 

школске 

године 

Рециклажа – значај и симболи на амбалажи – 

-подизање свести о управљању отпадом кроз 

вршњачку едукацију и акцију селективног 

прикупљања папирне, металне и ПЕТ 

амбалаже. 

-днос људи према животињама (кућни 

љубимци, огледне животиње и крзнашице

  

-прављење паноа о заштићеним биљкама и 

животињама Србије 

 Предавање о загађивању животне средине и 

последицама загађивања.  

** Постављање додатних контејнера за за папирну, 

металну и ПЕТ амбалажу у школи. 

-прављење паноа о рециклажи 

 

 Постављање табле на којој ће чланови секције, али 

и остали заинтересовани, излагати своје чланке о 

важним еколошким датумима, као и о еколошким 

проблемима. 

Наставник 

Ученици чланови секције. 

Децембар Обележавање 1. Децембра, дана борбе против 

СИДЕ. 

Организовање предавања о СИДИ, видовима 

преношења инфекције и превенцији. Израда паноа. 

Наставник 

Канцеларија за младе и 

здравствена служба (Дом 

здравља). 

Током 

школске 

године 

 Обележавање значајних еколошких датума: 

- 4.11. Дан климатских промена 

- 5.03. Светски дан енергетске ефикасности. 

- 22.03. Светски Дан воде 

- 23.03. Сат за нашу планету. 

- 7.04. Светски дан здравља 

- 22.04. Дан планете Земље. 

- 22.05. Дан биодиверзитета. 

- 24. мај - Европски дан паркова 

-31.05. Дан борбе против пушења 

- 5.06. Дан заштите животне средине. 

 

 Израда паноа. 

 Припрема чланова секције уз помоћ литературе, 

интернета и предавања, како би вршњачком 

едукацијом и остали ученици били информисани о 

главним еколошким проблемима / како би они били 

препознати на локалном нивоу /. 

   

 

 

 

 

*АНАЛИЗА РАДА СЕКЦИЈЕ* 

Наставник 

Ученици чланови секције. 

* Екoлошки бонтон –радионица 

** УКЉУЧИВАЊЕ У АКЦИЈУ  - „ САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“ 

*** УКЉУЧИВАЊЕ У АКЦИЈУ - „Лименке сакупљај-околину сачувај“ у организације RECAN 
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Кроз све ове наше акције надамо се да дајемо добар пример како се треба борити за очување свега што нам природа несебично нуди 

 

 

 

 

Cosmopolitan Society  секција 

      Годишњи фонд часова: 16 

 

Циљ:Спознавање мултикултуралности и ширење свести о међународној и међурелигијској трпељивости путем радионица упознавања са 

различитим културама, њиховим историјским, географским, културним, традиционалним, језичким, књижевним и др. особеностима.  

1. education systems worldwide – 2 časa 

2. all colors of children – 2 časa 

3. Halloween – 1 čas 

4. merry Christmas & HAPPY NEW YEAR! – 1 čas 

5. LET’S TALK ABOUT TRUST -  2 časa 

6. MEET USA! – 2 časa   

7. AROUND UK – 2 časa 

8. Choose your writer – 2 časa  

9. MULAN  - 2 časa 

  

ХЕМИЈА-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ –„МЛАДИ ХЕМИЧАРИ“ 

Циљ слободних активности јесте подстицање и проширивање интересовања ученика за хемију и развој њихових склоности и способности 

у функцији професионалног опредељивања. 

Задаци:  

– омогућити ученицима да према својим склоностима, способностима и интересовањима бирају врсту и облике слободних 

активности у којима ће учествовати и радити и тако развију самосталност, поверење у сопствене квалитете и свест о важности 

самообразовања; 

– омогућити ученицима да током самосталног рада развију иницијативност, самосталност и стваралаштво; 

– створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису заступљене у редовној настави; 

– развијати код ученика свест о повезаности теорије и праксе; 

– развијати код ученика интересовање за развој хемије као науке, новитете у примени хемије као науке у савременом начину 

живота. 
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Овај облик наставе биће организован тако да ученици самостално израђују пројектне задатке чија упутства имају у збирци задатака. Осим 

наведених, ученици могу предложити и друге пројектне задатке.   

 

Редни број 

наставне 

теме 
Наставна тема Пројектни задаци 

1. 

 

Хемија и  

њен значај 

 

1. Температурни календар 

2. Правила рада у хемијској лабораторији 

3. Густина воде 

4. Где ради хемичар 

5. Мерење запремине 

2. 

 
Основни хемијски појмови 

 

1. Вештачки елементи 

2. Смеше 

3. Воде као смеше 

4. Оглед 

5. Раздвајање састојака смеше 

3. 

 

Структура  

супстанце 

 

Структура атома 

1. Модел атома 

2. Електрон 

3. Димитриј Иванович Мендељејев 

4. Актиноиди и лантаноиди 

5. Мол и честице. 

Атоми, молекули и јони 

1. Поларност супстанци 

2. Ковалентна веза 

3. Кристална решетка 

4. Молекул воде 

5. Израчунавања у хемији 

4. 

 

Хомогене смеше  

или раствори 

 

1. Природне воде 

2. Квалитет воде 

3. Растворљивост 

4. Раствори из свакодневног живота 

5. Хемијски врт 

6. Снижење температуре мржњења 

5. 

 

Хемијске реакције  

и израчунавања  

на основу  

хемијских  

 

1. Хемијске реакције 

2. Закон сталних односа маса 

3. Колико је велики мол 
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  једначина 

 

4. Анализа једињења калијум-јодида 

5. Енергетске промене при процесима 
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ПРОГРАМА РАДА РАКЕТНО-МОДЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

ШКОЛСКА ГОДИНА 2015/2016. СЕКЦИЈУ ВОДИ СЛАЂАНА М.ДИМИЋ 

Месец Недеља  

 

Евидентирање ученика за рад у секцији 

 

 

Презентација програма рада 

Број часова 

 

 

 

Септембар 

 

2 

 

 

3 

 1 

 

 

 1 

 

 

Октобар 

3 

 

 

4 

 

Упознавање ученика са правилима понашања за рад у секцији, 

 

Упутство за склапање модела ракета „Стримерко“ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Новембар 

 

2 

 

3 

 

Избор материјала 

 

Редослед радних операција 

 

1 

 

1 

Децембар 

 

 

 

 

1 

 2 

 3 

 4 

Израда стабилизатора 

Шмирглање брусним папиром 

Лакирање стабилизатора 

Савијање траке (стример) 

1  

1 

1 

1 

 

Јануар 

 

3 

 

4 

 

Лепљење стабилизатора за труп 

 

Лепљење вођица за тело ракете 

 

1 

 

1 
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Фебруар 

1 

2 

3 

4 

Састављање трупа модела 

Одрећивање тежиште ракете 

Савијање траке од стримера 

Састављање врха модела ракета 

Постављање граничника мотора 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

Март 

 

1 

2 

3 

3 

3 

 

Постављање вођица модела 

Припрема модела за лансирање 

Теоретска провера знања 

Теоретска провера знања 

Утврђивање предходних  садржаја 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Април 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

Провера ракета односно израда појединих делова након обављеног општинског 

такмичења 

Шмирглање чепова,савијање траке,одређивање тежишта и састављање након 

окружног такмичења 

Израда ракете која ће учествовати на презентацији секције 

Понављање градива за пети,шести иосми разред 

Испаљивање ракета(пробни лет)на стадиону “Хајдук“ у селу 

Припрема за такмичење и ситематизација градива 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 Укупно 45 
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Програм рада саобраћајне секције за школску 2015/2016.год. 

Месец Недеља  
Евидентирање ученика за рад у секцији 
 
Презентација програма рада 

Бр.часова 

Септембар 2 
3 

1 
1 

 
Октобар 

 
3                     
4 

 
Договор о раду 
Систематизација предходно стеченог 
знања 

 
1 
2 

 
Новембар 

 
2 
3 

 
Тподела саобраћајних знакова  
Тестирање ученика 

 
4 
4 

 
Децембар 

1 
2 
3 
 

Правила и прописи о кретању пешака 
Правила и прописи за кретање бициклиста 
Правила и прописи за кретање запрежних 
возила 
Право првенства на раскрсницама 

2 
2 
1 
4 

 
јануар 

 
3 
4 

Симуларна вожња бицикла по 
саобраћајној табли 
Симуларна вожња по саобраћајној табли 

 
2 
2 

 
фебруар 

1 
2 

Понављање пређеног градива 
Тестирање ученика и провера способности 

2 
4 

 
март 

1 
2 
3 
4 

Цртање полигона спретности на терену 
школе 
Вежба:вожња по полигону спретности 
 
Вожња бицикла по полигону спретности 
Општинско такмичење у Сомбору 

4 
4 
2 
8 
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ПЛАН ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА 5. РАЗРЕД ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

Годишњи фонд часова:     5 

   Садржаји програма 
Број 

часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 
Начини и 

поступци 

остваривања рада 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Вежбе 10 

- дисање; 

- дикција; 

- покрет; 

- мимика; 

- имитација; 

- говорништво; 

- игра; 

- глума. 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

- развијање смисла и 

способности за правилно, 

течно и уверљиво усмено 

изражавање; 

- оспособљавање ученика 

за увиђање неопходности 

везе између речи и 

покрета. 

Сценско извођење 26 

- одабир 

текстова за 

драмско 

извођење; 

- подела улога; 

- читање по 

улогама; 

- припрема 

костима и 

увежбавање 

кореографије; 

- припрема 

сценографије. 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

-демонстративни 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

- припрема за успешно 

извођење програма 

поводом прославе 

Савиндана и Дана школе. 

Ред,бр 

наст. 

теме 
Назив наставне теме 

Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 

Заутврђи

вање 

град. 

За друге 

Тип. 

час. 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова:     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

Mереља на карти и употреба компаса 

 

Читање дечје штампе 

 

Посета метеоролошке станице 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 Укупно: 5 3 2  

 Географске вежбе 

 

Број вежби Број часова 

2 2 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За утврђивање 

град. 

За друге 

Тип. час. 

 

 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНA 

 

Читање дечје штампе 

Основне одлике становништва локалне стедине 

Регионална географија- знаменитости појединих држава 

Европе (сакупљанје података, презентације, израда паноа) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 Укупно: 7 3 2 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова:     7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 
За обраду 

новог гр. 
Заутврђи

вање 

град. 

За друге 

Тип. 

час. 

 

 

 
 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

Области старих цивилизација Азије и њихов утицај на 

савремене процесе у Свету: састав, дискусија; израда паноа са 

картама и фотографијама појединих регија и држава; 

Чомолунгма;Хидрографски хеномени Азије;Панда; 

Тигар;Шума Божојих кедрова; 

Градови будућности у садашњости 

 
Пимени радови на тему: открића и истраживања Африке; 

Области Африке : колевке човечанства; 

Сахара;Колонизација Африке и ропство; Нелсон Мендела; 

Утицај култуте и уметности Африке на Свет; Масји Мара. 

 

Старе цивилизације Новог света; Нијагарини водопади; 

Велика језера; Велики кањон; Аризона 

 
 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

1 

 
 

 

2 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 Укупно: 8 3 2 3 
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5.Програм културних активности школе 
 

Садржаји 

програма 
Број часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Обележавање 

почетка 

школске 

године – 

пријем првака 

 

август - 

септембар 

Учествовање у 

приредби 

-одабир ученика и 

пригодних текстова 

-организовање 

-координирање 

 

тимски рад 

-пружање подршке ученицима и 

родитељима 

-добродошлица 

Обележавање 

Дечје недеље 
октобар 

Учествовање у 

конкурсима, 

изложбама 

-координирање 

-усмеравање 

активности 

тимски рад -развијање хуманих осећања 

Обележавање 

значајних 

датума 

 

прво и друго 

полугодиште 

Прављење паноа, 

организовање 

изложби, писање 

реферата 

-задуживање 

ученика 

-усмеравање 

активности 

-презентовање 

садржаја 

рад у групама 

тимски рад 

демонстративни 

истраживачки 

-указивање на значај културних и 

националних вредности 

Обележавање 

новогодишњих 

празника 

децембар 

Припрема 

честитки, израда 

паноа, ликовни и 

литерарни радови 

-координирање 

-усмеравање 

активности 

тимски рад 
-указивање на значај и неговање 

празничне еуфорије  

Обележавање 

школске славе 

– Светог Саве 

јануар 

Припрема и 

извођење 

приредбе, учешће 

на ликовном и 

литерарном 

конкурсу, израда 

паноа 

-израда сценарија за 

приредбу 

- одабир ликовних и 

литерарних радова 

за јавну 

публикацију 

тимски рад 

-указивање на значај и дело 

Светог Саве 

-обележавање школске славе 

Обележавање 

Св.Трифуна 

(Дана 

заљубљених) 

фебруар 

Ликовни и 

литерарни 

конкурсу, израда 

паноа 

-координирање 

-усмеравање 

активности 

тимски рад 
-развијање и неговање љубави и 

симпатије међу половима 

Обележавање 

8. марта 
март 

Припрема 

честитки, 

-координисање 

-усмеравање 

тимски рад 

истраживачки 

-указивање на историјски значај и 

вредност мајке као ослонца 
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 поколина за мајке, 

наставнице, 

учитељице 

активности ученика породице 

Обележавање 

Дана Школе 
март 

Радионице, 

рецитали, састави, 

квизови, ликовне 

изложбе 

-припремање 

-усмеравање 

активности 

-презентовање 

садржаја 

тимски рад 
-неговање поштовања према лику 

и делу Бранка Радичевића 

Обележавање  

Васкрса 
април 

Украшавање, 

фарбање 

васкршњих јаја, 

цртање, сликање, 

вајање, изложба 

-усмеравање 

активности ученика 
тимски рад 

-очување традиције 

-развијање креативности 

Посете 

позоришту, 

биоскопу, 

музеју, 

галерији 

прво и друго 

полугодиште 

Посете ученика, 

презентовање 

-координисање 

 
тимски рад 

-развијање естетских и културних 

вредности 

-стицање знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Програм школског спорта и спортских активности 
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Циљ програма јесте да разним спортским активностима допринесе развоју личности, развоју моторичких способности,усавршавању и 

примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.Један од 

главних циљева програма је  превенција насилног понашања.  

 

Задаци 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

-формирање морално-вољних квалитета личности, јачање самопоуздања 

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

-развијање тимског духа,развијање спортског понашања такмичара, посматрача/навијача и тренера,пружање подршке саиграчима 

-спортско прихватање неуспеха и развој самоконтроле, поштовање фер-плеј игре 

-преузимање иницијативности и одговорности 

-стицање знања за препознавање ризика од спортских повреда и указивање прве помоћи 

 

Активности Време 

реализације 

Реализатори 

Јесењи крос Септембар 2015. Ученици, учитељице и наставник физичког 

васпитања  

С
П

О
Р

Т
С

К
А

 Н
Е

Д
Е

Љ
А

 

 

Између две ватре 5-10.10.2015. Ученици нижих разреда и учитељице 

Мали фудбал 5-10.10.2015.  Ученици нижих разреда и учитељице 

Дружење на тему Вера и спорт 07.10.2015. Ученици 3.разреда, учитељице и вероучитељ 

 5-10.10.2015.   Ученици нижих разреда и учитељице 

             Турнир у одбојци  5-10.10.2015. Виши разреди и наставници 

Спортска међуодељењска 

такмичења у фудбалу и одбојци –  

5-10.10.2015. Ученици виших разреда, наставник физичког 

васпитања 

Такмичење у одбојци –

наставници и ученици 

5-10.10.2015.  Ученици виших разреда, наставници 

          Учешће на такмичењима Према календару 

такмичења 

Мирослав Трипуновић  

Дан школе-спортски дан 

-  турнир у стоном тенису, фудбалу, одбојци 

15.03.2015.године Ученици и наставник физичког васпитања, 

физике 
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ајкидо 

Међународни дан спорта 

-турнир у стоном тенису, фудбалу, одбојци 

6.4.2016. Одељенске старешине и  Мирослав Трипуновић 

Пролећни крос Мај 2016. Ученици, учитељице и наставник физичког 

васпитања 

Крос РТС-а Према предвиђеном 

датуму у мају 

2015.године 

Ученици, учитељице и наставник физичког 

васпитања 

Активан распуст-спортске игре Август Ученици, педагог, директор и поједини 

наставници 
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7.Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и програм 

превенције других облика ризичног понашања 
 
 На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним 

установама Школа је формирала: 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

који чине следећи чланови: 

 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

који чине следећи чланови: 
1. Јелена Милић – директор школе 

2. Тијана Француз – педагог 

3. Милана Главаш– правник 

4. Браниславка Поповић – председник Одељенског већа нижих одељења 

5. Мирјана Јовановић – председник Одељенског већа виших одељења 

6. Гордана Бојанић – наставник разредне наставе (продужени боравак) 

7. Марија Мандић-координатор Вршњачког тима 

8. Растко Стоканов – представник Школског одбора 

9. Бојан Марковић – наставник физичког васпитања 

10. Биљана Инђић- Представник Савета родитеља 

11. Kaтарина Аперлић- Представник Ученичког парламента 

12. Марија Куцурски– представник Вршњачког тима 

13. Мирјана Филиповић – представник локалне заједнице (Саветовалиште за младе) 

14. Снежана Лазаревић – представник помоћног особља 

 Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика ода насиља, злостављања и занемаривања у Школи које је саставни део 

Годишњег плана рада Школе. План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља. 

 Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности којима ће бити дат приоритет у раду, као и процедуре у 

поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем и које све врсте и облици постоје. 

 Тим за заштиту ученика од насиља и конкретна задужења чланова Тима су у складу са акционим планом за школску 2015/2016. 

године. 
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Јелена Милић – директор Школе: формирање Тима, организација дежурстава наставника и ваннаставног особља, вођење васпитно 

дисциплинског поступка против ученика или запослених, информисање чланова Наставничког већа о раду Тима, учешће у изради и 

реализацији Програма, одговорна особа за информисање медија и родитеља у случајевима насиља и угрожене безбедности у школи. 

 

Тијана Француз – педагог Школе: учешће у изради и реализацији Програма, сазивање и руковођење седница Тима, координација 

активности између чланова Тима, сарадња са релевантним стручним службама на превенцији насиља, организација предавања 

здравствених и социјалних радника на тему ненасилне комуникације, , подршка ученицима који трпе насиље, рад са ученицима који  врше 

насиље, оснаживање ученика који су посматрачи насиља да конструктивно реагују, саветодавни рад са родитељима учаника. Предлаже 

заштитне мере, прати ефекте предузетих мера, по потреби покреће посупке заштите ученика – жртве насиља, врши анализу примене 

Програма на основу индикатора, прати реализацију новог Правилника за оцењивање – примену истог у области понашања ученика 

(владање),  упознавање нових наставника са радом Тима, анализа примене Програма на основу индикатора. 

 

Милана Главаш – правник, секретар Школе: праћење и усклађивање Програма са законском регулативом – дефинисање правила 

понашања и последице кршења правила, вођење записника при вођењеу васпитно – дисциплинских поступака, архивирање евидентираних 

случајева насиља. 

 

Браниславка Поповић – председник Одељенског већа нижих одељења: учешће у изради и реализацији Програма, израда едукативних 

паноа ученика нижих одељења са литерарним и ликовним радовима на тему ненасиља, информисање чланова свог одељенског већа о 

активностима Тима и реализације програма, координатор Вршњачког тима на нижа одељења са којима реализује предавања, односно 

радионице на тему култура лепог понашања, опхођења, међусобног уважавања, ненасиља... 

 

Мирјана Јовановић – председник одељњнског већа за виша одељења - учешће у изради и реализацији Програма, израда едукативних 

паноа ученика виших одељења са литерарним и ликовним радовима на тему ненасиља, информисање чланова свог одељенског већа о 

активностима Тима и реализације програма, координатор Вршњачког тима на виша одељења са којима реализује предавања. 

 

Гордана Бојанић – наставник разредне наставе (продужени боравак): учешће у изради и реализацији Програма, истраживање о врстама 

и учесталости насиља у школи, контрола примене утврђених поступака и процедура у случајевима насиља, рад са децом у продуженом 

боравку на подстицању и неговању различитости и културе међусобног уважавања. 

 

Марија Мандић–вапитач у продуженом  боравку-координатор за Вршњачки тим: организовање обуке за Вршњачки тим (сарадња са 

Саветовалиштем за младе), радионице са Вршњачким тим у циљу превенције насиља. 
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Растко Стоканов – професор историје– представник Школског одбора: учешће у изради и реализацији Програма, информисање чланова 

Школског одбора о активностима Тима и реализацији Програма. 

 

Бојан Марковић – наставник физичког образовања – учешће у изради и реализацији Програма, учешће у организацији, реализацији 

спортских програма у циљу превенције насиља. 

 

Биљана Инђић- Представник Савета родитеља: учешће у изради и реализацији Програма, информисање чланова Савета родитеља о 

активностима Тима и реализација програма, координатор родитеља ученика за прикупљање предлога за побољшање безбедности ученика у 

школи, дефинисање правила понашања и последице кршења истих. 

 

Катарина Аперлић- Представник Ученичког парламента: учешће у изради и реализацији Програма, информисање чланова Ученичког 

парламента о активностима Тима, координатор акција Ученичког парламента о неговању различитости и културе уважавања, сарадња са 

Вршњачким тимом и промоција позитивних искустава стечених током школске године. 

 

Марија Куцурски- Представник Вршњачког тима: учешће у изради и реализацији Програма, информисање чланова Ученичког 

парламента о активностима Тима, сарадња се Ученичким парламентом и локалном заједницом у реализацији радионица на тему ненасилне 

комуникације, промоција позитивних искустава стечених током школске године, радионице са ученицима виших одељења и праћење 

радионица чланова Вршњачког тима нижих одељења. 

 

Мирјана Филиповић – представник локалне заједнице (Саветовалиште за младе), медицински радник: обука ученика на тему ненасилне 

комуникације, предавање на тему побољшања на релацији ученик-наставник, оснаживање ученика-учесника у насиљу или посматрача 

насиља, обука кроз радионице Вршњачког тима и сарадња са њима током школске године. 

 

Снежана Лазаревић – представник помоћног особља: превенција насиља кроз дежурство ненаставног особља, информисање чланова 

помоћног особља о активностима Тима. 
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1. ЗНАЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:  

 

- развија и негује културу понашања 

- не толерише насиље и не ћути о њему 

- развија одговорност свих 

- обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу 

 

 Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за 

последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика. 

 

Физичко насиље је понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета. 

 

Психичко или емоционално насиље је оно понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког или емоционалног 

здравља и достојанства детета. 

 

Социјално насиље је понашање које има за последицу искључивање из групе или дискриминацију детета по било ком основу. 

 

Сексуално насиље подразумева укључивање детета у било какву контактну или неконтактну сексуалну активност. 

 

Злостављање и занемаривање обухватају велики број различитих понашања којима се континуирано угрожава физички, психички и 

морални интегритет детета. Занемаривање у образовно-васпитним установама обухвата пропусте и нечињења одраслих (запослених у 

установи, родитеља/старатеља и одговарајућих служби) у односу на децу чиме се онемогућава развој детета. Испољава се у облику 

неадекватне бриге и физичког, здравственог , емоционалног , образовног или васпитног занемаривања детета. 

 

2. ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

 

 У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, учесталости и последица које 

насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих нивоа. 
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ПРВИ НИВО 

 

Ове облике насиља решава самостално наставник /одељењски старешина у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима, 

групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког тима и вршњачких едукатора.наср 

е 

 

Физичко насиље 

 

Емоционално/психичко 

насиље 

 

Социјално насиље 

 

Сексуално насиље и 

злоупотреба 

Насиље злоупотребом 

информационих 

технологија 

ударање чврга, 

гурање,штипање, 

гребање,гађање, 

чупање,уједање, 

саплитање,шутирање, 

прљање,уништавање 

ствари... 

исмејавање, 

омаловажавање, 

оговарање,вређање, 

ругање,називање 

погрдним,именима, 

псовање,етикетирање, 

имитирање,„прозивање“..

. 

добацивање, 

подсмевање, 

игнорисање, 

искључивање из 

групе или 

фаворизовање на 

основу социјалног 

статуса, националности, 

верске припадности, 

насилно 

дисциплиновање, 

ширење гласина... 

добацивање,псовање, 

ласцивни коментари, 

ширење прича, 

етикетирање, 

сексуално 

додиривање, 

гестикулација.. 

узнемиравајуће 

„зивкање“, 

слање 

узнемиравајућих 

порука 

СМС-ом, 

ММС-ом, 

путем веб-сајта... 

 

ДРУГИ НИВО 

 

 У решавању ових облика насиља одељењски старешина укључује Тим, то јест унутрашњу заштитну мрежу. У табели су приказани 

нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини 

облици се понављају на више различитих нивоа. 

 

Физичко насиље Емоционално/психичко 

насиље 

Социјално насиље Сексуално насиље и 

злоупотреба 

Насиље злоупотребом 

информационих 

технологија 

шамарање,ударање, 

гажење,цепање одела, 

„шутке“,затварање, 

пљување,отимање и 

уништавање имовине, 

измицање столице, 

уцењивање, 

претње, 

неправедно 

кажњавање, 

забрана 

комуницирања, 

сплеткарење, 

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање 

манипулисање, 

експлоатација, 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

показивање интимних 

огласи, клипови, 

блогови,злоупотреба 

форума и четовања, 

снимање камером 

појединаца против 

њихове воље, 
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чупање за уши и косу... искључивање, 

одбацивање, 

манипулисање... 

национализам... делова тела, 

свлачење... 

снимање камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика.. 

 

ТРЕЋИ НИВО 

 

 Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других институција, односно активирање 

спољашње заштитне мреже. 

 

 

Физичко насиље 

 

Емоционално/психичко 

насиље 

 

Социјално насиље 

 

Сексуално насиље и 

злоупотреба 

Насиље злоупотребом 

информационих 

технологија 

туча, дављење, 

бацање, проузроковање 

опекотина, 

ускраћивање 

хране и сна, 

излагање ниским 

температурама, 

напад оружјем... 

застрашивање 

уцењивање, 

рекетирање, 

ограничавање 

кретања, 

навођење на 

коришћење 

психоактивних 

супстанци, 

укључивање 

у секте, 

занемаривање... 

претње, 

изолација, 

одбацивање, 

терор групе над 

појединцем/ 

групом, дискриминација, 

организовање затворених 

група (кланова), 

национализам, расизам... 

завођење од стране 

одраслих, подвођење, 

злоупотреба положаја, 

навођење, изнуђивање 

и принуда на 

сексуални чин, 

силовање, инцест... 

снимање насилних 

сцена, дистрибуирање 

снимака и слика, 

дечија порнографија... 

 

 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

 Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

 

- право на живот, опстанак и развој; 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података; 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом; 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење. 
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Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, 

ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су : 

 

1 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

2 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних места 

у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља; 

3 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања; 

4 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне 

заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља; 

5 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно 

понашање; 

6 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу; 

7 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду; 

8 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе; 

9 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља; 

10 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, 

превазилажење стреса, учење социјалних вештина; 

11 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и групних разговора; 

12 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи; 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

1 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља; 

2 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности  спровођења Програма заштите; 

3 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака; 

4 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља. 

 

4. ПРОЦЕДУРЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

 Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у школи, из угла улога и 

одговорности: 
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 Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у 

школи или од стране одраслог ван школе. 
 

Кораци у интервенцији су следећи: 

 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих 

знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 
 
2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, 

директора ,одељенског старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу.  
 
3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба 

да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања. 
 
4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води 

неко од чланова тима, педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или 

доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља 

тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  
 
5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, 

дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 

поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке 

и одговорности у самом поступању. 
 
6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, 

спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 

васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). 

Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се 

нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени) 
 
7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа сарадње и 

толеранције. 

 

5. ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Према анализи евидентираних случајева насиља међу ученицима изводимо следеће заључке: 

 

- највећи број насилних случајева дешава у ходнику, на степеништу, тоалету и празној учионици; 
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- најмање сигурно се осећају пре отварања школе, на малом одмору и након наставе на путу до куће; 

- најчешће се жале на тучу, псовање, гурање на степеницама, крађу ствари, електронско насиље, међусобно непоштовање; 

- као предлог мера унапређења безбедности у школи, повећан је број камера у школи, интензивнији рад са ученицмима, више разговора са 

родитељима, дежурност наставника, увођење правила (не)трчања ходницима... 

 

 

На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 

 

1. Формирана је спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

2. Постојећи Правилник о заштити ученика од насиља допуњен је Акционим планом превентивних и интервентних активности 

3. Појачан је надзор главног улаза у школу  

 

6.СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

6.1. СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције:  

 

Институција / појединац Адреса Телефон Контакт особа 

Центар за социјални рад Карађорђева 4, Сомбор 482-499 Дежурна служба  

Станица полиције Кнеза Милоша, Сомбор 192 школски полицајац 

Амбуланта у Сапару  827-775  

Дом здравља Сомбор Мирна 3 24-228 Дежурна медицинска сестра 

Културни центар «Лаза Костић» 

Сомбор 
Венац Радомира Путника 2 434-340 Никола Пејовић 

Локална самоуправа   827-734 Секретар Месне заједнице 

Спортски савез Општине 

Сомбор 
Венац Петра Бојовића 11 236-787 Секретар Спортског центра 

Школска управа Сомбор Трг Цара Уроша 1 463-615 
Координатор за заштиту деце од 

насиља Градимир Марковић 

 

 Циљ сарадње са наведени институцијама је обезбеђивање стручне помоћи и сарадње у решавању проблема и задовољавање 

културних и спортских потреба ученика. 
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6.2. УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

 Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.  

 

 Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи: 

 (ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди) 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК  

- дежура у складу са распоредом и Правилником о дежурству; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија); 

- обавештава одељењског старешину о случају; 

- евидентира случај у књигу дежурстава; 

- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ 

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај (2. И 3. Ниво) и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини ; 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

- учествују у мерама заштите. 

 

                                                     ПРАЋЕЊЕ,  АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

6.3. ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

 

 Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим – у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља у образац за 

евиденцију о случајевима насиља који  садржи: 

 

1 Шта се догодило ? 

2 Ко су учесници ? 

3 Како је пријављено насиље ? 

4 Врсте интервенције? 

5 Какве су последице? 

6 Који су исходи предузетих корака? 

7 На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 

8 Праћење ефеката предузетих мера. 

 

У Прилогу број 1 налази се Листа за евидентирање насиља и праћење ефеката предузетих мера . 

 

У оквиру праћења ефеката предузетих мера потребно је пратити: 

 

1 Понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи подршку и на који начин...)  

2 Понашање детета које се понашало насилно (да ли наставља са нападима, да ли тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да 

ли га група подржава...) 
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3 Како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се повежу са унутрашњом 

заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења,да ли се препознаје страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.) 

4 Шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...) 

5 Колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља 

6 Како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа (где су слабе тачке и шта се може боље) 

7 Колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог укључивања 

 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, неопходно је предузети следеће заштитне 

мере: 

 

1 Појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика; 

2 Укључити у рад родитеље и школског полицајца; 

3 Наставити са индивидуалним радом  - психолог школе; 

4 Укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже). 

 

Сви субјекти укључени у решавању проблема  обавезни су  на дискрецију и заштиту права ученика. 

 

7.2..ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

 На основу евиденције које воде одељенске старешине и Тим праћење ефеката ће извршити педагошко-психолошка служба школе 

преко следећих индикатора:  

 

1 Броја и нивоа облика насилног понашања 

2 Број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број пријавњених у току школске године 

3 Однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 

4 Однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне школске године 

5 Анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи 

 

 

АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ће бити видљиви преко ефеката предузетих превентивних и интервентних активности. 

 

 

АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 

 

 Примену Програма прати и анализира Тим (ПП –служба) квартално преко евиденције  о реализованим активностима које су 

планиране Програмом. Овим путем се утврђују и узроци уколико неке планиране активности нису реализоване. 
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ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА 

 

 Тим квартално извештава Наставничко веће, а полугодишње Школски одбор и Савет родитеља Школе о реализацији 

превентивних и интервентних мера. 

 

7. АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља Директор август 2015. 

Израда Програма за заштиту ученика од насиља Тим за заштиту ученика од насиља септембар 2015. 

Дефинисање одељенских правила понашања Одељенске старешине септембар 2015. 

Радионице на тему ненасилне комуникације, 

толеранције за ученике 

Саветовалиште за младе 

ПП служба 

Вршњачки тим 

Чланови тима 

Током године 

Подстицање и неговање различитости и културе 

уважавања у оквиру наставних активности – на 

часовима одељенске заједнице и одељенског 

старешине, грађанског васпитања, састанци УП… 

Наставници, одељенске старешине 

– по две радионице у полугодишту 

– предати извештај о раду стручној 

служби 

Током године 

Недеља лепих порука 
Одељенске старешине, Вршњачки 

тим 
фебруар 2016. 

Изложба ликовних радова на тему ненасиља 

Наставник ликовне културе 

Ученички парламент 

Вршњачки тим 

април 2016. 

Литерални радови на тему ненасиља и повезивање 

ненасиља са наставним темама 

Наставници српског језика и 

књижевности 
Март 2016. 

Спортски дан посвећен безбедном и сигурном 

окружењу 

Наставник физичког васпитања, 

Вршњачки тим, 

Дечији савез  

Април 2016. 

Дечије презентације у служби промоције здравог 

живота и ненасиља 

Ученички парламент, Вршњачки 

тим 
мај 2016. 

Промоција позитивних искустава стечених током 

школске године 

Ученички парламент, Вршњачки 

тим 
јун 2016. 
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Промоција и похваљивање  ученичких постигнућа у 

школи и кроз медије 

Директор школе, ПП служба, 

предметни наставници 
континуирано 

Прикупљање предлога ученика за увођење нових 

ваннаставних активности наредне ш. г. 
Ученички парламент, ПП служба Јун 2016. 

 

 

12. АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Примена утврђених поступака и процедура 

у ситуацијама насиља 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

- у случајевима насиља или сумње да 

се насиље дешава током целе 

школске 2015/2016. године 

 

Евидентирање случајева насиља 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, одељенске 

старешине 

- у случајевима насиља или сумње да 

се насиље дешава током целе 

школске 2015/2016. године 

Истраживање о врстама и учесталости 

насиља у школи 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 
током школске 2015/16. год. 

 

Сарадња са релевантним службама 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

- у случајевима насиља или сумње да 

се насиље дешава током целе 

школске 2015/2016. године 

 

Подршка ученицима који трпе насиље 
ПП служба 

- од уочавања насиља до појаве 

позитивних ефеката 

 

Рад са ученицима који врше насиље 
ПП служба 

- од уочавања насиља до позитивне 

промене ставова и понашања 

Оснаживање ученика који су посматрачи 

насиља да конструктивно реагују 
ПП служба - током школске 2015/16. год. 

Саветодавни рад са родитељима ученика  ПП служба - током школске 2015/16. год. 

 

13. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЗА ПАСИВНЕ ПОСМАТРАЧЕ НАСИЛНИХ СИТУАЦИЈА 

 

Приликом насилних ситуација, осим главних актера (насилник и жртва), било да је реч о појединцима или групама које се међусобно 

сукобљавају, често неколицина ђака остају по страни као посматрачи насилне ситуације и који углавном нису укључени у интервентне 

активности. 
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Циљ рада са групом ученика који спадају у групу посматрача насилних ситуација јесте развијање норми понашања која би осуђивала 

равнодушност према насилницима и насилним ситуацијама, као и учење адекватних поступака реаговања приликом насилних ситуација 

(како помоћи особи која трпи насиље, коме се обратити, шта треба урадити да би се ситуација смирила…). 

 

Активности Носиоци реализације Динамика Евалуација 

И
н

те
р
в
ен

тн
е 

Смиривање ситуације и напетости у маси 

посматрача 

Дежурни наставник или било 

које друго лице из школе које 

примети насиље 

Према потреби 
Евиденционе 

листе 

Разговор о насталој ситуацији  
Чланови Тима за заштиту 

ученика од насиља 

По настанку насилне 

ситуације 

Записник и 

извештај Тима 

Информисање родитеља Одељенски старешина 
По настанку насилне 

ситуације 

Евиденција 

одељенског 

старешине 

Праћење понашања и стања посматрача и 

реаговање на индивидуалном нивоу 

уколико се покаже потреба за тим 

Педагог/психолог 

Одељенски старешина 

Родитељ 

Континуирано након 

смиривања насилне 

ситуације 

Евиденција ПП 

службе и 

одељенског 

старешине 

П
р
ев

ен
ти

в
н

е 

Формирање Вршњачког тима Психолог Септембар 2015. Ев. психолога 

Едукација Вршњачког тима психолог Сеп./окт. 2015. Ев. психолога 

Упознавање ученика са Програмом 

заштите ученика од насиља 
Вршњачки тим Октобар 2015. Евиденсија ВТ 

Оснаживање ученика који су посматрачи 

(радионице) 
Психолог Током године Ев. психолога  

Едукација ученика како да се односе према 

ученику који трпи насиље 

Психолог/одељенски 

старешина 
Током године Ев. психолога 

Едукација ученика како да се односе према 

ученику који врши насиље 

Психолог/одељенски 

старешина 
Током године Ев. психолога 
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План реализације радионица на тему (не)насиља са ученицима током школске 2015/2016. године 
 

Разред Кратак опис радионице 
Носиоци/ 

сарадници 
Циљ радионице 

Време 

реализације 

I 
Пројекција цртаних 

филмова 

Психолог/ 

Одељенске 

старешине 

Анализа конфликтних ситуација приказаних цртаним 

филмом 

Октобар 

Децембар 

Фебруар 

Април 

II 

Обележавање важних 

датума – израда плаката и 

презентација 

Психолог/ 

Одељенске 

старешине 

Вршњачки тим 

Подстицање размишљања и развијање креативног 

изражавања 

Изабрати 

датуме 

III 

Обележавање важних 

датума – израда плаката 

Играње игрице 

 

Дечији савез/ 

Одељенске 

старешине 

Саветовалиште за 

младе 

Психолог 

Подстицање размишљања и развијање креативног 

изражавања; 

Разговор о насилним ситуацијама 

 

Током године 

IV 

Обележавање важних 

датума – израда плаката 

Играње игрице 

Психолог 

Вршњачки тим 

Одељенске 

старешине 

Подстицање размишљања и развијање креативног 

изражавања 
Током године 

Виша 

одељења 

Пројекција играних 

филмова са одређеном 

тематиком 

Психолог 

Вршњачки тим 

Саветовалиште за 

младе 

Анализом и дискусијом отварати и подстицати 

мишљење  
Током године 
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План састанака тима у школској 2015/2016. 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Договор чланова Тима о расподели обавеза и начину реализације програма за 

I полугодиште 
Септембар 2015. 

2. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање полугодишњег извештаја о 

раду Тима 
Децембар 2015. 

3. Договор чланова Тима о начину и програму рада за II полугодиште Јануар 2016. 

4. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање извештаја о раду током II 

полугодишта 
Јун 2016. 

 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм за заштиту деце од насиља припремљен је са намером да помогне у стварању сигурне и безбедне средине, да се олакшају и 

прецизирају процедуре и поступци у заштити деце од насиља и обавезујући је за све субјекте у процесу образовања. 
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8.Програм професионалне оријентације 
 

ГИЗ пројекат- ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

ГИЗ је у име Владе Савезне Републике Немачке на основу билатералног споразума, у Србији установио пројекат „Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу ― којим је предвидјено да програмом професионалне оријентације буду обухваћене све основне 

школе и локалне канцеларије за младе у Србији у периоду од 2011. до 2013. године, у складу са Структуром и динамиком који су 

договорени са Министарством просвете и науке као партнером у пројекту и у сарадњи са Министарством омладине и спорта.  

Пројекат се реализује кроз сарадњу и унапредјивање капацитета институција: основне школе, средње школе, Регионалних центара 

за стручно усавршавање запослених у образовању, Савета за запошљавање на националном нивоу, Центара за развој каријере, Националне 

служба за запошљавање, Центара за социјални рад, локалних самоуправа, привредне коморе и др. 

 

Циљеви: 

  

 Успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају ОШ;  

 Стицање знања, вештина и компетенција професионалаца за рад са младима за примену петофазног процесног модела 

професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО;  

 

Специфични циљеви: 

 

 Унапређивање знања, вештина и компетенција професионалаца за:  

 примену модела ПО кроз модуле: самоспознаја, информисање о занимањима, каријери и путевима образовања, реални сусрети са 

светом рада и доношење одлуке о школи и занимању;  

 подршку у остваривању реалних сусрета са партнерима у области ПО: средње школе; Локалне канцеларије за младе, Национална 

служба за запошљавање; привреда;  

 рад са родитељима на пружању подршке деци у процесу професионалног информисања и саветовања до доношења одлуке о избору 

школе и занимања;  

 процесно оријентисано индивидуално праћење младих у области ПО;  

 умрежавање професионалаца и институција и ширење идеје о процесном петофазном моделу ПО.  

 

Циљна група: Ученици и млади у завршним разредима основне школе;  
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Корисници: наставници, стручни сарадници, родитељи и целокупна заједница у школском окружењу; 

 

Програм ПО (по ГИЗ – овом пројекту) у нашој школи спроводиће се кроз слободне ваннаставне активности и то за ученике осмог и седмог 

разреда према утврђеном распореду и адекватном кабинету. 

 

Ове школске године, 2015/2016., настојаћемо укључити теме из света рада и професионалне оријентације у све разреде, како бисмо код 

ученика од најранијих дана, системски утицали на проширење знања, интересовања, отварали могућности и пружали слику о изборима… 

Овакав приступ, осим што нуди сазнање, утиче и на стварање и развијање става о цело-животном учењу и усавршавању код младих, са 

чиме се омогућава и ствара активнији, отворенији приступ информацијама, интересовањима и  могућностима које нуди динамичан и у 

данашње време нимало лак, свет рада. Како бисмо започели овакав вид рада у нашој школи, тим за професионалну оријентацију осмислио 

је програм за текућу школску годину.  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ – 8. РАЗРЕД 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 
ОЧЕКИВАНИ ИСХОД 

Упознавање ученика 8. разреда са 

програмом ПО 
Почетак октобра 2015. психолог 

Упознавање ученика са 

карактеристикама програма ПО 

и начином рада 

Селекција ученика на основу 

усменог анкетирања 
Почетак октобра 2015. психолог 

Заинтересованост ученика у што 

већем броју 

Упознавање родитеља са програмом 

ПО и обезбеђивање њихове 

сагласности 

Почетак октобра 2015. 
Одељенске 

старешине 8.р. 

Упознавање родитеља са 

програмом ПО и стицање 

сагласности за рад са децом 

Конципирање распореда одржавања 

радионица 
Почетак октобра 2015. 

Психолог 

педагог 

Организација и реализација 

планираних активности 

Формирање вршњачког тима за ПО Средина октобра 2015. 
Психолог 

педагог 

Сарадња, мотивација и помоћ 

младима путем вршњачког 

утицаја 

Сређивање кутка ПО Средина октобра 2015. 

Тим ПО 

Вршњачки тим 

ПО 

Ширење информација о ПО, 

раду и интересовањима 

Реализација радионице: 

1. Уводна радионица 
октобар 2015. 

 

Психолог 

педагог 

Детаљније упознавање са 

програмом рада и материјалом 

Препознавање сопствених и 
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2. У свету интересовања 

3. Графикон интересовања 

интересовања других 

Рангирање интересовања по 

важности 

Реализација радионице: 

4. О стереотипима 

 19. Испитивање ставова 

октобар 2015. 

 

Психолог 

педагог 

Изграђивање свести о 

стереотипима у вези са 

интересовањима људи 

Реализација радионице: 

5. У свету врлина и 

вредности 

октобар 2015. Психолог 

педагог 

Препознавање сопствених и 

уважавање туђих вредности 

Реализација радионице: 

6. Самоспознаја – то сам ја 
октобар 2015. Психолог 

педагог 

Откривање себе и прихватање 

других 

Изоштравање слике о себи 

Реализација радионице: 

7. Какав сам на први поглед 
новембар 2015. 

 

Психолог 

педагог 

Освешћивање сопствених 

капацитета при јавном представ. 

Реализација радионице: 

8. Моја очекивања новембар 2015. 
Психолог 

педагог 

Освешћивање очекивања и 

повезивање са избором школе - 

занимања 

Реализација радионице: 

10.Слика савременог 

света рада 

новембар 2015. 
Психолог 

педагог 

Дефинисање кључних 

компетенција за занимања 

савременог доба 

Реализација радионице: 

 11. Образовни профили у 

средњим школама 

Новембар 2015. 
Психолог 

педагог 

Упознавање са стручним 

областима различитих средњих 

школа 

Реализација радионице: 

 12. Мрежа средњих  

 школа 
децембар 2015. 

Психолог 

педагог 

Повезивање образовних 

профила са занимањима у 

одређеним средњим стручним 

школама 

Реализација радионице: 

 13. Захтеви занимања 
 децембар 2015. 

Психолог 

педагог 

Откривање везе области рада, 

захтева занимања и 

контраиндикације 

Реализација радионице: 

 14. Сазнајем са  

 интернета 
 Децембар 2015. 

Психолог 

педагог 

Претраживање, селектовање, 

самостално прикупљање 

релевантних информација са 

интернета 

Реализација радионице: Фебруар 2016. Психолог Развијање вештина за опис 
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 16. Припрема и  

 спровођење интервјуа 

педагог занимања, припрему вођеног 

интервјуа за експерте 

Реализација радионице: 

 18. Критеријум за избор  

школе 
Фебруар 2016. 

Психолог 

педагог 

Формирање критеријума за 

избор школе 

Разумевање могућих фактора 

који утичу на избор 

Реализација радионице: 

 20. Избор занимања и 

приходи 
Фебруар 2016. 

Психолог 

педагог 

Препознавање да квалитет 

образовања и његово трајање 

често повећавају вредновање 

занимања 

Реализација радионице: 

 23. Припрема за реалне 

сусрете 
Фебруар 2016. 

Психолог 

педагог 

Анализа ресурса за реалне 

сусрете са светом рада и 

могућности испробавања праксе 

у окружењу 

Реализација радионице: 

 24. ? 
Март 2016. 

Психолог 

педагог 
 

Реализација радионице: 

 26. рефлексија учења у 

оквиру реалних сусрета 

Март 2016. 
Психолог 

педагог 

Стицање увида у добити од 

испробавања праксе  

Размена искустава од добити 

Реализација радионице: 

 27. Обука за  

конкурисање 

Март 2016. 
Психолог 

педагог 

Изграђивање и испробавање 

вештине конкурисања 

Реализација радионице: 

28. На разговору у 

предузећу 

Април 2016. 
Психолог 

педагог 

Упознавање са правилима за 

разговор у предузећу 

Реализација радионице: 

                     29. Моја одлука о 

школи и занимању 

Април 2016. 
Психолог 

педагог 

Стицање увида у процес 

доношења одлуке и кључне 

тачке одлучивања 

 

Током текуће школске године планирамо посетити сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду и сајам образовања у Сомбору који 

организује Национална служба за запошљавање из Сомбора.  
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Реални сусрети са пословним организацијама и средњим школама условљени су са жељама и интересовањима ученика, а о чему немамо 

још сазнања. План реализације реалних сусрета биће направљен након сазнања потреба, жеља и интересовања ученика и биће додат 

првобитном плану реализације програма, уз прилог извештаја о реализованим сусретима. 

 

Акциони план активности професионалне оријентације од 1. – 6. разреда  

 

ОДЕЉЕЊЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1-1 Зорица Папулић Потпуно дата слобода наставнику да 

наставни садржај повеже са светом рада – 

кроз посету занатској радионици, лекарској 

ординацији, обрадом теме по избору на чос-

у, - предаје се извештај СС о реализованој 

активности уз припрему за час, ако се 

реализује у оквиру часа 

Две активности по полугодишту – 

укупно четири за школску годину 

2-1 Светлана Гајчин 

2-2 Драгица Завишин 

3-1 Милена Зрнић 

3-2 Бранка Поповић 

4-1 Срђан Косовац 

4-2 Светлана Радин 

Пети и 

шести разред 

Јелка Филиповић  

Потпуно дата слобода наставнику да 

наставни садржај повеже са светом рада – 

кроз посету занатској радионици, лекарској 

ординацији, обрадом теме по избору на 

чосу, - предаје се извештај СС о 

реализованој активности уз припрему за час, 

ако се реализује у оквиру часа 

По једну активност за сваки 

разред, по полугодишту – укупно 

4 активности годишње (две за 

пети и две за шести разред) 

Мирјана Јовановић 

Растко Стоканов 

Зорица Сименуновић 

Срђан Плавшић 

Станислава Чивчић 

Снежана Крагуљац 

Светлана Орловић 

Маја Јеличић 

Слађана Мирђанов-

Димић 

Зоран Стојановић 

Свитлана Узелац 

Невена Бајић 
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Током школске године, Тим планира четири састанка и то: 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧЛАНОВИ ТИМА 

1. 

Договор чланова Тима о расподели обавеза 

и начину реализације програма за I 

полугодиште 

Септембар 2015. Моника Пришин – психолог 

Тијана Француз-педагог 

Станислава Чивчић- 

од. стар. 8.р. 

Растко Стоканов-од. стар. 

8.р. 

 

 

2. 
Сумирање одрађеног дела програма – 

прикупљање извештаја о раду чланова Тима 
Децембар 2015. 

3. 
Договор чланова Тима о начину и програму 

рада за II полугодиште 
Јануар 2016. 

4. 

Сумирање одрађеног дела програма – 

писање извештаја о раду током школске 

године 

Јун 2016. 
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9.Програм здравственог васпитања 
 

Циљеви и задаци: 

 Формирање позитивних ставова према личном здрављу и развијати осећања одговорности, осећај да за здравље као вредност треба 

чинити и извесне напоре. 

 Указивање на узроке и последице појединих болести и стварну потребу за очувањем здравља. 

 Развијање свести код ученика о штетним последицама конзумирања алкохола, дувана, дроге… 

 Развијање свести код ученика о значају физичке културе и телесне вежбе…  

 

Чланови тима за здравствено васпитање: 

1. Јелка Филиповић-координатор тима 

2. Зорица Папулић 

3. Бојан Марковић 

4. Мирјана Филиповић 

 

План састанака тима у школској 2015/2016. 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Договор чланова Тима о расподели обавеза и начину 

реализације програма за I полугодиште 
Септембар 2015. 

2. Сумирање одрађеног дела програма  Децембар 2015. 

3. 
Договор чланова Тима о начину и програму рада за II 

полугодиште 
Јануар 2016. 

4. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање извештаја о раду 

током школске године 
Јун 2016. 

 

Акциони план активности предвиђених програмом здравственог васпитања за школску 2015/2016. годину 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са Саветовалиштем за 
младе 

Одељенске старешине 
Стручна служба 
Мирјана Филиповић 

Током године 2015/2016. 

Обележавање Светског дана Стручна служба Септембар 2015. 
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контрацепције Мирјана Филиповић 
Одељенске старешине – осми разред 

Обележавање Међународног 
дана борбе против сиде 

Стручна служба 
Мирјана Филиповић 
Одељенске старешине – осми разред 

Децембар 2015. 

Обележавање Светског дана 
здравља 

Стручна служба 
Одељенске старешине 
Мирјана Филиповић 

Април 2016. 

Обележавање Светског дана 
спорта 

Одељенске старешине 
Бојан Марковић 

Мај 2016. 

Обележавање Светског дана 
борбе против пушења 

Одељенске старешине – шести разред 
Мирјана Филиповић 

Мај 2016. 
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10.Програм социјалне заштите 
 

Циљ и задаци: 

 Циљ овог програма је подизање свести ученика о проблемима који окружују људе око њих, нарочито њихове вршњаке, као и 

важност активног учешћа у акцијама које могу помоћи угроженим категоријама у циљу отклањања или ублажавања 

идентификованих тешкоћа. 

 Први задатак који смо поставили пред себе јесте идентификовања ученика којима је потребна социјална и материјална помоћ, као и 

праћење њиховог развоја у околностима у којима живе. 

 Програмом желимо да развијемо емпатију и алтруизам код ученика, свест о важности хуманих односа међу половима и адекватан 

однос према старијим лицима. 

 Школа ће се, у зависности од материјалних прилика, трудити да помогне социјално најугроженијим ученицима. 

 

Чланови тима: 

1. Зорица Папулић 

2. Тијана Француз 

3. Зоран Калањош – спољни сарадник 

4. Растко Стоканов 

5. Председник ученичког парламента 

 

План састанака тима у школској 2013/2014. години 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Договор чланова Тима о расподели обавеза и начину реализације програма 

за I полугодиште 
Септембар 2013. 

2. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање полугодишњег извештаја о 

раду Тима 
Децембар 2013. 

3. Договор чланова Тима о начину и програму рада за II полугодиште Јануар 2014. 

4. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање извештаја о раду током II 

полугодишта 
Јун 2014. 
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Акциони план активности тима у школској 2013/2014. години  

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовање социјално угрожене деце и ученика слабијег 

материјалног статуса 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Септембар 2013. 

Обезбеђивање уџбеника за ученике слабијег материјалног статуса 

кроз акцију прикупљања донација 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Септембар 2013. 

Обезбеђивање бесплатне ужине 
Директор школе 

Секретар школе 
Септембар 2013. 

Набавка одеће и обуће за ученике дома „Мика Антић“ 

Директор школе 

Стручна служба 

Ученици школе 

Новембар 2013. 

Међународни 

хуманитарни дан 

Организовање разних хуманитарних акција уколико се појави 

потреба 

Директор 

Тим социјалног програма 

школе Ученици школе 

 

Током године 2013/2014. 

Развијање саосећања код ученика на невоље људи из њиховог 

окружења и шире путем радионичарског рада 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Током године 2013/2014. 

Развијање позитивног става и културе понашања према старијим 

особама – сарадња са удружењем пензионера 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Током  године 2013/2014. 

Обележавање Међународног дана Рома 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе Ученици школе 

Април 2014. 

Обележавање Светског дана хране и борбе против сиромаштва 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Октобар 2013. 

Обележавање Међународног дана породице 

Одељенске старешине 

Тим социјалног програма 

школе 

Мај 2013. 
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11.Програм заштите животне средине 
 

Циљеви и задаци: 

  

 Формирање позитивних ставова и развијање осећања одговорности према очувању непосредног животног окружења, али и 

проширење на целокупни еколошки систем. 

 Указивање на узроке и последице појединих облика загађења животног окружења. 

 Развијање свести код ученика о глобалним последицама онечишћења животног окружења… 

 Утицати на активнији приступ код ученика са циљем очувања животне средине, како би увели промене којима ће унапредити 

очување свог окружења…  

 

Чланови тима за заштиту животне средине: 

1.Јелена Милић 

      2.Јелка Филиповић 

      3.Мирјана Јовановић-координатор тима 

      4.Сарадник из ЈП »Војводинашуме« 

 

План састанака тима у школској 2015/2016. 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Договор чланова Тима о расподели обавеза и начину реализације програма 

за I полугодиште 
Септембар 2015. 

2. Сумирање одрађеног дела програма – прво полугодиште Децембар 2015. 

3. Договор чланова Тима о начину и програму рада за II полугодиште Јануар 2016. 

4. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање извештаја о раду током 

школске године 
Јун 2016. 

 

Акциони план активности предвиђених програмом заштите животне средине за школску 2015/2016. годину 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са 

 ЈП »Војводинашуме« 

Одељенске старешине 

Стручна служба 

Радмила Штакић 

Током године 2015/2016. 

Обележавање Светског дана без аутомобила Стручна служба Септембар 2015. 
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Одељенски старешина четвртог разреда 

Процена постојећег стања уређености 

школског простора 
Тим за заштиту животне средине Септембар 2015. 

Обележавање Светског дана вода 

Моника Пришинг 

Јелка Филиповић 

Мирјана Јовановић 

Март 2016. 

Обележавање Светског планете Земље 

Стручна служба 

Одељенске старешине 

Јелка Филиповић 

Мирјана Јовановић 

Април 2016. 

Обележавање Међународног дана 

ватрогасаца 

Одељенске старешине 

Стручна служба 
Мај 2016. 

Организација и реализација еколошких 

акција  
Тим за заштиту животне средине Током године 2015/2016. 
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12.Програм сарадње са друштвеном средином 
 

 

Задаци:  

●Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења 

 ●Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима  

 ●Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене 

 

 

Сарадња са друштвеном средином одвијаће се континуирано и према израженим приоритетима 

Институција са којом се 

сарађује 

Садржај сарадње Време 

Месна заједница Учешће у акцијама уређења села 

Учешће у акцијама озелењавања села 

Учешће у акцијама прикупљања хуманитарне помоћи 

Учешће у културним , јавним и спортским 

манифестацијама у селу 

Током године 

Дом здравља Редовни систематски прегледи учника 

Редовно вакцинисање ученика 

Тоом године 

МУП Сомбор Безбедност ученика Током године 

Центар за социјални рад Сомбор Решавање текућих питања По потреби 

Интерреесорна комисија Индивидуални образовни планови По потреби 

ЈП »Војводинашуме 

 

У оквиру програма за заштиту животне средине Током године 

по плану 

Општина града Сомбора У оквиру социјалног програма школе Током године 

по плану 

Саветовалиште за младе из  

Сомбора 

Едукативне радионице Током године 

Спортски Савез града сомбор и  Обука пливања и спортска такмичења Током године 
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13.Програм сарадње са породицом 

  
Сарадња са родитељима одвија се кроз родитељске састанке, индивидуалне контакте, састанке Савета родитеља и Дане отворених 

врата. У све акције Школа ће укључити и родитеље ученика у циљу усклађивања васпитних утицаја свих субјеката.  
 

Садржаји 

програма 

(активности) 

Оријента

циони 

број 

активност

и 

Активности 

родитеља 

 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци планираних активности 

Родитељски 

састанци 

На 

почетку 

школске 

године и 

на 

класифика

ционим 

периодима 

Коментаришу, 

слушају, 

предлажу, 

дискутују, 

усвајају 

 

Упознају, излажу, 

предлажу, 

саветују, 

информишу, 

евидентирају 

Родитељски 

састанак 

Анализа успеха ученика, дисциплине, договор у 

вези са екскурзијама и наставом у природи, 

решавање проблема у одељењу 

Индивидуални 

разговори 

Према 

потреби 

Коментаришу, 

слушају, 

предлажу, 

дискутују 

Упознају, излажу, 

предлажу, 

саветују, 

информишу, 

евидентирају 

разговор 

Анализа успеха ученика, дисциплине, решавање 

проблема у учењу и развојних проблема, 

предлагање и спровођење мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

Присуство 

часовима-

отворена 

врата школе 

Једном 

месечно 
Прате, слушају 

Излажу, 

информишу, 

организују, 

коментаришу, дају 

повратну 

информацију, 

сугеришу 

Реализација 

часова 

Праћење успеха и дисциплине ученика и одељења 

и договарање мера за побољшање; унапређивање 

сарадње са родитељима 

Професионалн

а оријентација 

Према 

потреби 

Организују, 

демонстрирају, 

излажу, 

дискутују, 

информишу 

Организују, 

коментаришу, дају 

повратну 

информацију, 

сугеришу 

Посете 

институцијама, 

школама и 

присуство 

родитеља 

часовима 

Помоћ ученицима у професионалној оријентацији, 

упознавање са образовним профилима средњих 

школа и светом занимања 

Замена улога 

У складу 

са 

интересова

Реализују часове, 

организују, 

коментаришу, 

Прате, 

присуствују, 

сугеришу, 

Реализација 

часова и 

других 

Унапређивање сарадње са родитељима, упознавање 

родитељима са професијом наставника. 
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њима 

родитеља 

за учешће 

дају повратну 

информацију, 

сугеришу 

помажу, 

организују, 

коментаришу, дају 

повратну 

информацију 

активности 

Сарадња са 

родитељима 

деце/ученика 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

Према 

потреби 

Коментаришу, 

слушају, 

предлажу, 

дискутују, дају 

сагласност, 

информишу 

Организују, 

коментаришу, дају 

повратну 

информацију, 

сугеришу, 

саветују, 

предлажу 

Разговори, 

састанци 

Тимова за 

додатну 

подршку 

Пружање додатне подршке ученицима којима је 

потребна, унапређивање развоја и напредовања 

ученика, сарадња са родитељима и добијање 

сагласности за ИОП. 

Сарадња са 

родитељима 

ученика у вези 

са решавањем 

дисциплински

х проблема  

Према 

потреби 

Коментаришу, 

слушају, 

предлажу, 

дискутују, дају 

сагласност, 

информишу 

Организују, 

коментаришу, дају 

повратну 

информацију, 

сугеришу, 

саветују, 

предлажу 

Разговори, 

родитељски 

састанци 

Праћење дисциплине, предлагање и примена мера 

за побољшање. 

Анкетирање 

родитеља у 

вези са 

сарадњом са 

школом 

На крају 

сваког 

полугодиш

та 

Попуњавају 

анкете, сугеришу, 

предлажу 

Примењују 

анкете, обрађују 

податке, изводе 

резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у ставове родитеља у вези са 

сарадњом са школом , унапређивање сарадње и 

унапређивање рада школе 

Остала 

анкетирања 

предвиђена 

Годишњим 

планом рада и 

акционим 

плановима 

Тимова 

Према 

потреби 

Попуњавају 

анкете, сугеришу, 

предлажу 

Примењују 

анкете, обрађују 

податке, изводе 

резултате 
Анкетирање 

Стицање увида у ставове родитеља у вези са 

разним питањима , унапређивање сарадње и 

унапређивање рада школе 
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Родитељски састанци 

Састанци са родитељима на нивоу школе 

Планирано је одржавање пет родитељских састанака. Предлог тема по састанцима: 

   ПРВИ  РОДИТЕЉСКИ  САСТАНАК  

 Упознавање родитеља са школским календаром 

 Упознавање родитеља са радом и обавезама ученика у новој школ. год. 

 Упознавање родитеља са начинима и облицима сарадње са одељенским старешином/први и пети разред/ 

 Избор чланова за Савет родитеља 

 Осигурање ученика 

 Снабдевеност ученика уџбеницима и потребним прибором 

 Договор о организовању матурске екскурзије /осми разр./ 

 Текућа питања – разно 

 

   ДРУГИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

 Анализа успеха и владања  ученика на крају  првог нас. пер. 

 Запажања наставника и родитеља о раду и понашању ученика 

 Анализа односа ученика у одељењу,  

 активност на часу, 

 залагање на часовима, 

 однос према обавезама, 

 однос дечака и девојчица 

 Услови и критеријуми уписа у средње школе /осми разред/ 

 Текућа питања – разно 

      ТРЕЋИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

 Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

 Значај породичног васпитања за развој детета 

 Организација слободног времена ученика за време зимског распуста 

 Упознавање родитеља са начином уписа у средње школе /осми разред/ 
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 Текућа питања – разно 

ЧЕТВРТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег наставног периода 

 Учешће ученика у ваннаставним активностима 

 Договор о реализацији рекреативне наставе, екскурзије 

 Информисање родитеља о начину бодовања успеха и израде ранг листе приликом полагања класификационог испита за упис у 

средње школе /осми разред/ 

 Текућа питања –разно 

 ПЕТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

 Похвале и награде ученика 

 Реализација плана и програма за 2015/2016. школску годину 

 Организација слободног времена ученика за време летњег распуста 

 Информисање родитеља о процедури полагања завршног испита /осми разреди/ 

 Текућа питања – разно 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце 

и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у 

доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и 

васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 
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Дани отворених врата (дан када родитељи могу присуствовати настави реализоваће се сваке последње недеље у месецу, 

према следећем распореду: 

                      

   МЕСЕЦ  ДАТУМ НАСТАВНИЦИ ВРЕМЕ 

СЕПТЕМБАР Понедељак, 

28.9.2015. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Невена Бајић, 

Растко Стоканов,Срђан ПЛавшић, Светлана Орловић, Александра Шућур, 

Слађана Мрђанов Димић, Мирослав Трипуновић и учитељице  од 1. до 

4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

ОКТОБАР Уторак,  

27.10.2015. 

Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Силвиа Ковачевић, Јелка 

Филиповић, Растко Стоканов, Маја Јеличић, Светлана Орловић, Мирјана 

Јовановић, Слађана Мрђанов Димић, Александра Шућур, Мирослав 

Трипуновић, учитељице од 1.до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

НОВЕМБАР Среда 

25.11.2015. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Светлана Орловић, Зорица 

Симеуновић, Силвиа Ковачевић,  Јелка Филиповић, Александра Шућур, 

Растко Стоканов, Маја Јреличић, Свитлана Узелац, Мирослав Трипуновић и 

учитељице  од 1.до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

ДЕЦЕМБАР Четвртак, 

17.12.2015. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Силвиа Ковачевић, Срђан 

Плавшић, Александра Шућур, Мирјана Јовановић, Маја Јеличић, Свитлана 

Узелац, Мирослав Трипуновић, Слађана Мрђанов-Димић и учитељице  од 

1.до 4.разреда учитељице од 1. до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

ЈАНУАР Петак, 

29.01.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, С. 

Ковачевић,Невена Бајић, Јелка Филиповић, Светлана Орловић, Александра 

Шућур, Мирјана Јовановић,  Мирослав Трипуновић и учитељице  од 1.до 

4.разреда учитељице од 1. до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 
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ФЕБРУАР  

Понедељак 

29.2.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Невена Бајић, 

Растко Стоканов,Срђан ПЛавшић, Светлана Орловић, Александра Шућур, 

Слађана Мрђанов Димић, Мирослав Трипуновић и учитељице  од 1. до 

4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

МАРТ Уторак 

29.3.3016. 

Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Силвиа Ковачевић, Јелка 

Филиповић, Растко Стоканов, Маја Јеличић, Светлана Орловић, Мирјана 

Јовановић, Слађана Мрђанов Димић, Александра Шућур, Мирослав 

Трипуновић, учитељице од 1.до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

АПРИЛ Среда, 

27.4.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Светлана Орловић, Зорица 

Симеуновић, Силвиа Ковачевић,  Јелка Филиповић, Александра Шућур, 

Растко Стоканов, Маја Јреличић, Свитлана Узелац, Мирослав Трипуновић и 

учитељице  од 1.до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

МАЈ Четвртак, 

26.5.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Силвиа Ковачевић, Срђан 

Плавшић, Александра Шућур, Мирјана Јовановић, Маја Јеличић, Свитлана 

Узелац, Мирослав Трипуновић, Слађана Мрђанов-Димић и учитељице  од 

1.до 4.разреда учитељице од 1. до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 

ЈУН Петак, 

10.6.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, С. 

Ковачевић,Невена Бајић, Јелка Филиповић, Светлана Орловић, Александра 

Шућур, Мирјана Јовановић,  Мирослав Трипуновић и учитељице  од 1.до 

4.разреда учитељице од 1. до 4.разреда 

У првој и 

другој 

смени 
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Индивидуални састанци са родитељима 

 

Одељенски старешина Одељење Дан и време пријема  

Зорица Папулић 1-1 
Четвртак 

Пети час 

Светлана Гајчин 
 

2-1 

Среда 

Четврти час 

Драгица Завишин 
 

2-2 

Понедељак  

Пети час 

Милена Зрнић 
 

3-1 

Понедељак 

Четврти час 

Браниславка Поповић 
 

3-2 

Среда  

Четврти час 

Срђан Косовац 
 

4-1 

Четвртак  

Четврти час 

Светлана Радин 
 

4-2 

Среда 

Први час 

Слађана Мрђанов Димић 5/1 
Уторак 

Трећи час 

Јелка Филиповић 5/2 
Среда 

Пети час 

Светлана Орловић 
 

6-1 

Понедељак  

Други час 

Снежана Крагуљац 
 

6-2 

Среда 

Други час 

Александра Шућур 
 

7-1 

Уторак  

Четврти час 

Зоран Стојановић 
 

7-2 
Среда – велики одмор 

Станислава Чивчић 
8-1 

 

Среда  

Четврти час 

Растко Стоканов 
 

8-2 

Среда  

Трећи час 
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Наставник Предмет који предаје Дан и време пријема 

Александра Шућур Хемија Уторак – 4. час 

Срђан Плавшић Физика Понедељак – 6. час 

Зорица симеуновић Математика Уторак – 2. час 

Ивана Давидов 
Немачки језик 

(од 1.до 3.р) 
Понедељак – 6. час 

Маја Јеличић Енглески језик 
Уторак, четвртак – велики 

одмор 

Свитлана Узелац Музичка култура Среда - 3. час 

Бојан Марковић Изабрани спорт 
Четвртак, велики одмор 

Невена Бајић Ликовна култура Петак - 5. час 

Слађана Мрђанов-Димић ТИО Уторак - 3.час 

Мирослав Трипуновић Физичко васпитање Понедељак – велики одмор 
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14. Програм рада са Предшколском установом 
 

 

Последњих неколико година, Школа остварује скромну сарадњу са предшколском установом. Учитељице четвртог разреда током школске 

године са својим одељењима посећују предшколску установу и на тај начин остварују сарадњу, док стручна служба остварује контакт 

углавном по потреби (додатни вид информисања о детету пред полазак у први разред) и евентуално као гост на родитељском састанку у 

предшколској установи. Како бисмо унапредили сарадњу ове две установе, јер од квалитета рада са децом у предшколској установи зависи 

и квалитет даљег рада са децом у првом разреду, настојаћемо их повезати путем разних активности. Такође, продубљивањем сарадње 

између вртића и стручних сарадника школе, смањује се напетост и код деце и код родитеља када дођу на проверу спремности детета за 

полазак у први разред.  

Циљеви: 

 Унапређивање сарадње Школе и предшколске установе кроз различите заједничке активности; 

 Адекватнија припрема деце и родитеља за полазак детета у први разред; 

 Смањивање напетости пред проверу спремности за полазак у први разред код деце и родитеља; 

 Систематско пружање стручне подршке васпитачима и родитељима  у предшколском васпитању; 

 Стварање и продубљивање поверења између родитеља и школе; 

Чланови тима за остваривање сарадње са предшколском установом: 

1. Светлана Радин – учитељица четвртог разреда 

2. Срђан Косовац – учитељ четвртог разреда 

3. Тијана Француз – педагог школе 

4. Вршњачки тим 

План сарадње са предшколском установом током школске 2015/2016. године  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Посета предшколској установи – радионица 

упознавања  

Педагог 

Психолог 

Вршњачки тим 

Васпитачи 

Септембар 2015. 

Обележавање Дечије недеље 
Учитељи четвртог разреда 

Васпитачи 
Октобар 2015. 
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Рођендан предшколске установе – дружење, 

заједничке игре 

Учитељи четвртог разреда 

Васпитачи 
Окотбар 2015. 

Божићне кугле - радионица 

Учитељи четвртог разреда 

Васпитачи 

Пихолог 

Децембар 2015. 

„Ми смо спортисти“ – посета часу физичког 

васпитања 

Учитељи четвртог разреда 

Васпитачи 

 

Фебруар 2016. 

Обележавање Дана школе 

Учитељи четвртог разреда 

Васпитачи 

 

Март 2016. 

Радионица – Кад у школу пођем. 

Педагог 

Психолог 

Вршњачки тим 

Васпитачи 

Март 2016. 

Посета школи – етно учионици 

Учитељи четвртог разреда 

Наставник историје 

Васпитачи 

 

Април 2016. 

Родитељски састанак у предшколској установи – 

пред полазак у школу 

Педагог 

Психолог 
Мај 2016.  

Пријем првака 

 

Учитељи четвртог разреда 

 

Јун 2016. 

 

Током школске године, чланови тима за остваривање сарадње са предшколском установом, планирају да се састану четири пута и то: 

САСТАНЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 
Договор чланова Тима о расподели обавеза и начину реализације 

програма за I полугодиште 
Септембар 2015. 

2. 
Сумирање одрађеног дела програма – прикупљање извештаја о раду 

чланова Тима 
Децембар 2015. 

3. Договор чланова Тима о начину и програму рада за II полугодиште Јануар 2016. 

4. 
Сумирање одрађеног дела програма – писање извештаја о раду током 

школске године 
Јун 2016. 
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15.Програм рада школске библиотеке 
 

Школска библиотека је место библиотечко – информационе, васпитно – образовне активности школе. 

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко – 

информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 

Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. 

Задатак школске библиотеке је да код  ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да 

користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота. 

Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. 

Програм рада школске библиотеке саставни је део школског проограма. 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„Улога школске библиотеке у учењу и подучавању намењеном свима“ 

Школску библиотеку треба водити у складу са јасно устројеним програмом. 

Програм библиотеке треба осмислити имајући у виду далекосежни програм  и потребе школе,  и он треба да одржава њен дух, дугорочне и 

краткорочне циљеве, као и њену ствраност. 

Програм ће тачно одредити када, где, за кога, и ко ће остварити све расположиве могућности библиотеке.  

Програм библиотеке ће бити остварљив ако га сви учесници у образовном процесу школе подрже и допринесу постизању дугорочних и 

краткорочних циљевљ који су у њему постављени. 

Због  тога у његовом писању треба да учествује што више корисника библиотичких услуга. 

 

Функције школске библиотеке 

„Школска библиотека је саставни део образовног процеса“ 

Функције школске библиотеке одређене су програмом, задацима и циљевима основног и средњег образованја, културним и јавним 

делатностима школа, положајем наставника, стручних сарадника, библиотекара и ученика у васпитно – образовном процесу. 

Школска библиотека више не може бити само место за позајмљивање књига већ такав ресурни комуникацијско – информациони и 

мултимедијски центар који ће бити прилагођен узрасту ученика, њиховим потребама, као и потребама наставника у целокупоном процесу 

васпитања и образовња. 

Библиотекар у школи постаје посредник између читалаца и књига, читалаца и електронске базе података, наставника и стручне и обпште 

литературе. 
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Задаци библиотечког особља у школској библиотеци 

„Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за планирање рада и управљање школском 

библиотеком“ 

1. Школска библиотека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе  који свим учесницима образовног процеса у школи омогућавају да развију 

критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима. 

2. Школске библиотеке се повезују у ширу библиотечко – информациону мрежу, а школски библиотекар поступа у складу са принципима 

Унесковог Манифеста за јавне библиотеке. 

3. Библиотечко особље омогућава коришћење књига и других извора и информација, у распону од уметничких до документарних, од  

штампаних до електронских на лицу мета и на даљину.  Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника,  наставних материјала и 

методику наставе. 

4. Сам амбијент међу књигама и другим изворима информација подстиче на стваралаштво и задатак библиотечког особља је да код 

корисника библиотечких услуга развија културу рада, реда и понашања у модерном духу. 

5. Школска библиотека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у савременом друштву заснованом на 

информавијама и знању, а задатак библиотечког особља јесте да континуирано прате промене у друштву и да перманентним стручним 

усавршавањем буду у току информационих, комуникационих и техничких промена ради стицања нових знања и вештина. 

6. Задатак библиотечког особља и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се допуњују јер на овакав начин 

комуникације ученици достижу виши ниво писмености, боље овладавају у вештинама читања, учења, решавања проблема, као и 

информационим и комуникационим вештинама, чиме се подстиче маштовитост, креативност и разноликост деце и омладине. 

7. Библиотечко особље у школској библиотеци треба да пружа своје услуге подједнако свим учесницима образовног процеса, без обзира 

на узраст, расу, пол, веру, националност, језик, професионални или друштвени статус, чиме се охрабрује интелектуални дијалог и 

потпомаже културна разноликост. 

8. Задатак библиотечког особља је да онима који не могу да користе уобичајене библиотечке услуге и грађу треба обезбедити у сарадњи 

са психо – педагошком службом и управом школе посебне услуге и материјале који ће им обезбедити адекватан и квалитетан рад према 

својим могућностима. Могућност коришћења услуга и колекција треба да се заснива на општој декларацији UN о људским правима и 

слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, политичкој или верској цензури као ни комерцијалним притисцима. 

9. Библиотечко особље у школској библиотеци омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија 

њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађани. 

10. Задатак библиотечког одсобља је да редовно сарађује а другим школским и јавним библиотекама ради размене информација, књижног 

фонда и друге библиотечке грађе. 

11. Задатак школског библиотекара је да као припадника стручног, квалификованог особља, буде одговоран за планирање рада и 

управљање књижним фондом и ивентаром школске библиотеке. 
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12. Школски библиотекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију  наставног просеса ради квалитетног пружања 

услуга корисницима библиотечког књижног фонда али и употребе компјутера. 

13. Задатак библиотекара је учествовање  и у културним догађајима школе, али то се највише релизује кроз прикупљање прилога за 

школски лист, одабир песама за рецитаторску секцију, прикладни драмски текстови, организовање сусрета са познатим дечијим писцем 

или песником. 

 

Циљеви библиотечког особља у школској библиотеци 

„школска библиотека умогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија њихову стваралачку машту, и 

оспособљава их да буду одговорни грађани“ 

Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, подучавања, учења и за подизање културног 

нивоа и представљају соновне услуге школске библиотеке. 

1. Подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школе. 

2. Развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог живота. 

3. Пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања, познавања развијања маште и уживања. 

4. Подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења информација, без обзира на облик, формат или медиј, 

као и да овладају начинима друштвене комуникације. 

5. Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и могућностима, што оне који уче доводи у додир 

са различитим идејама, искуствима и ставовима.  

6. Организовање активности које јачају друштвену и културну свест. 

7. Сарадња са ученицима, нставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви школске библиотеке, рада школског 

библиотекара али и школе у целини.  

8. Заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама неопходни предуслови за делотворно и одговорно учешће у 

грађанском демократском друштву. 

 

 

Садржај 

програма 

(активности) 

 

Оријентацио

ни број 

активности 

 

Активности 

ученика 

 

Активности 

реализатора 

Поступци остваривања 

програма у међусоној 

интеракцији корисника 

библиотечких услуга 

 

Основни облици 

извођења 

програма 

 

Циљеви и задаци 

планираних 

активности 

Израда годишњег 

плана рада 

 

1. 
Уношење у 

компјутер плана 

рада. Учење путем 

посматрања и 

учавања. 

Коришћење 

литературе за 

израду плана 

рада. 

Сачињавање 

плана. 

У библиотеци ученици и 

наставници претражују 

информације и долазе до 

потребних које ће им 

омогућити реализацију 

предвиђених активности 

 

 

Фронтални рад 

Развијање 

систематичности у 

раду. 

Упознавање 

ученика са 

временом и 

 

1. 

Чланови 

библиотечке 

секције ће 

Библиотечко 

особље ће 

ускладити време 

 

Упознавање, разговор, 

предтављање правилника, 

Фронтални рад 

Упознавање 

ученика са 

правилима, 
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правилником рада 

шкоске библиотеке 

прочитати осталим 

ученицима време 

рада библиотеке и 

читаонице 

рада са 

потребама 

ученика у других 

корисника 

библиотечких 

услуга 

давање инструкција за 

рад, договарање, 

презентација 

Дужностима и 

њиховим 

спровођењем. 

Свакодневно 

издавање књига 

корисницима 

библиотеке 

 

Свакодневно 

Ученици ће 

проверавати 

исправност књига  

а по потреби и 

њихово санирање 

Уношење 

картица ученика 

у евиденцију 

картотеке и у 

компјутер 

 

Дијалог, договарање, 

објашњавање, упућивање 

Тимски рад 

Омогућавање 

корисницима 

коришћење књига. 

Упознавање 

ученика са 

књижним фондом 

библиотеке 

Свакодневно 

 

 

 

Израда слова за 

обележавање 

наслова књига на 

полицама 

Кроз издавање 

књига 

библиотекар ће 

ученике 

едуковати о 

распореду 

књижне и не 

књижне граде и 

начинима 

самосталног 

коришћења 

библиотечог 

фонда 

Представљање, слушање, 

дискусија, упућивање 
Фронтални рад 

Пружање 

потребних 

информација 

ученицима. 

Сређивање 

картотеке ученика 

и других 

корисника 

библиотечких 

услуга 

 

2. 

Ученици ће 

проверити адресе 

корисника 

библиотечких 

услуга и по птреби 

их уносити у 

компјутер 

Проверити да ли 

су сви ученици 

евидентирани у 

картотеци 

користећи 

дневнике рада. 

Прикупљање 

података и израда 

програма. 

 

Давање инструкција за 

рад, договарање, 

сређивање картица ради 

доступности свим 

корисницима 

библиотечких услуга 

 

 

Индивидуални 

рад, рад у пару, 

фронтални рад 

Развијање 

систематичности у 

раду. 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА  
           

 

 

Садржај 

програма 

(активности) 

 

 

Оријентациони 

број 

активности 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

реализатора 

Поступци 

остваривања 

програма у 

међусоној 

интeракцији 

корисника 

библиотечких услуга 

 

 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

 

 

Циљеви и задаци 

планираних 

активности 

 

Упис нових 

чланова, 

посебно првака 

у библиотеку 

 

2. 

Ученици ће нове 

чланове 

регистровати  у 

картотеку  

Договарање 

посете,израда 

плана 

посете,упућивање 

учитељима захтева 

за реализацију 

активности. 

 

 

Давање инструкција 

за рад, договарање, 

дискусија 

 

 

Групни рад 

Упознавање и 

укључивање ученика у 

организован начин 

коришћења 

библиотечких услуга 

као и упознавање 

ученика са правилима 

рада библиотеке, 

њиховим дужностима у 

коришћењу књига. 

 

Рад у 

маркетингу 

школе 

   Свакоднево 

.Израда зидних 

новина,израда 

паноа 

Свакодневна 

промоција значаја 

библиотеке као 

места за учење, 

стицање знања и 

вештина 

Промоција, 

презентација 

Истицање 

обавештења 

Сакупљачки 

рад 

Промоција 

библиотечких услуга. 

Оспособљавање 

ученика за 

самостално 

коришћење 

књижног фонда 

библиотеке 

 

Свакодневно 

Ученици који су 

већ упознати са 

фондом 

библиотеке своја 

искуства могу 

пренети новим 

корисницима 

библиотечких 

услуга 

Ученицима давати 

конкретне 

смернице усменим 

путем где се шта 

налази у 

библиотеци и 

читаоници 

 

Разговор, 

објашњавање, 

упућивање, 

коришћење 

истраживачке методе 

рада 

 

 

Индивидуални 

облик рада 

Упознавање ученика са 

правилима коришћења 

књижног фонда 

библиотеке. 

Пружање 

помоћи 

ученицима при 

избору 

литературе и 

нове грађе 

 

Свакодневно  

Едукују друге 

ученике 

Упућивање 

ученика на 

правилан одабир 

оних садржаја који 

ће задовољити 

њихова 

интресовања и 

Давање инструкције 

за рад, разговор, 

објашњавање, 

коментарисање, 

дискусија 

 

 

Индивидуални 

облик рада, 

фронтални 

рад 

Пружање потребних 

услуга. 
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потребе. Анализа 

примера добре 

литературе. 
                                   

Развијање 

навика за 

чување, 

заштиту и 

правилно 

руковање 

књижном 

грађом 

Свакодневно 

Доношење књига и 

богаћење књижног 

фонда. Санација 

оштећених књига 

Показати како се 

књига чува да 

дуже траје. 

Показати 

ученицима како 

се врши замена 

старе или 

изгубљене књиге 

Договарање, 

усмеравање, 

презентација 

Тимски рад 

Упознавање и 

развијање естетских 

вредности. 

Сарадња са 

наставницима 

и стручним 

сарадницима 

 

Периодично  

Рад на компјутреу, 

пружање помоћи 

ученицима који 

слабије пишу, 

читају, 

учествовање у 

приредбама, 

прославама и 

пројектима 

школе,учествовање 

у изради школског 

часописа 

Укључивање 

информационе 

технологије у 

наставне 

програме. 

Припремање и 

реализовање 

програма читања 

и културних 

догађаја као и 

унапређивање 

наставних 

планова 

 

Сазнавање, читање и 

учење о теми, 

евалуација извора, 

информисање, 

презентација.Предлози 

мера и даљи кораци. 

Тимски рад 
Развијање међусобне 

сарадње. 

Планирање 

набавке 

књижне и не 

књижне грађе 

 

Један пут у 

седмици 

Сортирање књига 

и пребројавање 

књижне и не 

књижне грађе 

према броју 

корисника у 

школској 

библиотеци 

Праћење 

наставног плана и 

програма који ће 

омогућити увид у 

потребана број 

књижне и не 

књижне грађе 

Истраживачка метода. 

Сакупљање. 

Групни облик 

рада 

Неговање библиотичког 

фонда. 

Богаћење 

књижног 

фонда 

Један пут у 

седмици 

Сортирање 

набављених књига 

према распореду у 

библиотеци и 

читаоници 

Набвити књиге 

према потребама 

корисника 

библиотеке 

Прикупљање,одлагање, 

сортирање, чување и 

обогаћивање књижног 

фонда. 

Фронтални 

рад 

Набавка актуелних 

наслова. 

Сређивање 

књижног 

фонда 

Свакодневно   

Унос књига у 

компјутер. 

Санација 

оштећених књига 

Замена књига и 

њихаова 

евиденција у 

књигу набвке 

Давање предлога и 

инструкција за рад, 

разговор, презентација, 

систематизација, 

класификација 

Индивидуални 

рад, рад у  

пару, 

фронтални 

рад 

Распоред књижног 

фонда према 

правилима. 
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Посета сајму 

књига 

 

1. 

Давање предлога 

за набавку 

књига 

Набавка актуелних 

наслова на сајму 

књига 

Праћење  Рад на терену 
Стицање нових 

информација. 

Организовање 

посебне сарадње 

са учитељима за 

децу са  

посебним 

потребама 

По потреби 
Едукују друге 

ученике 

Прати потребе и 

интресовања и 

пружа помоћ при 

одабиру књижне и 

не књижне грађе 

која ће задовољити 

савладавање 

наставних садржаја 

Разговор, праћене, 

усмеравање 
Тимски рад 

Упознавање и 

укључивање ученика са 

посебним потребама у 

активности са другим 

ученицима 

Едукација 

првака 

 

3. 

Ученици треба 

да презентују 

своја лична, 

позитина 

искуства у 

дружењу са 

књигом 

Одабир књига 

примерен узрасту 

корисника. 

Договарање посете 

ученика библиотеци 

са учитељима. 

Разговор, 

објашњавање, 

презентација 

Фронтални 

рад, 

појединачни 

приступ 

Развијање љубави према 

књизи. 

Евидентирање 

учесталости 

коришћења 

ученичког и 

наставничко – 

сарадничког 

фонда књига 

Свакодневно 

Истичу наслове 

актуелних књига 

ученичког 

интресовања 

Прате и усмеравају 

коришћење 

библиотечког фонда. 

Дају се предлози и 

мере за успешну 

сарадњу. 

Презентација 

 

Индивидуални 

рад 

 

Праћење протока књига и 

набавка потребних 

наслова у наставном и вам 

наставном процесу рада 

школе. 

Вођење 

евиденције о 

часописима у 

школској 

библиотеци 

 

Једном у 

седмици 

Провера 

уписаних 

часописа, 

класификација 

штампе, 

часописа и 

новина после 

коришћења у 

библиотеци и 

читаоници 

Праћење потреба 

корисника 

библитеке и набавка 

часописа како би 

успешно пратили 

свакодневни проток 

информација 

Евидентирање, 

праћење, набавка 

Индивидуални 

рад, рад у 

пару 

Развијање 

систематичности у раду. 

                                                                                          

Вођење 

библиотечког 

пословања 

(инвентарисање, 

класификација...) 

 

 

Свакодневно 

  

Унос у 

компјутер 

потребних 

података из 

књиге 

Библиотечко 

особље треба да 

редовно врши 

ревизију књижне и 

не књижне грађе 

ради праћена 

Писана метода 

Индивидуални 

рад, групни 

рад 

Упознавање са правилима 

и њихово спровођење. 
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потреба корисника 

библиотеке 

Аксија у набавци 

књига 

 

 

Свакодневно 

 

Прикупљање 

књига за 

школску 

библиотеку 

Припремити 

прикладне поклоне 

за најактивније 

учеснике у акцији „ 

Година књиге“ 

Истраживачка метода, 

стваралачка метода, 

ркламирање, 

презентација 

Рад на терену 
Богаћење библиотичког 

фонда. 

Сарадња са 

Градском 

библиотеком 

Ужица и у 

другим 

градовима 

 

Један пут 

седмично 

 

Посета ученика 

јавној 

библиотеци 

било 

индивидуално 

или у оквору 

одељења 

Заједничка обука 

библиотечког 

особља, учешће у 

стручном 

усавршавању, 

заједничко 

реализовање 

програма, 

заједнички 

маркетинг 

библиотечких 

услуга усмерене на 

децу и младе 

Праћење, усмеравање Групни рад 

Размена искустава у раду 

библиотекара али и 

библиотечке секције. 

Стручно 

усавршавање 
Континуирано 

Ученици могу 

да попуњавају 

анкетне 

листиће, чек 

листе упитнике 

Учешће у 

семинарима и 

стручној обуци. 

Анализа извештаја, 

записника,упитника, 

чек листа и осталих 

инструмената. 

Праћење нових 

информативно – 

технолошких 

достигнућа 

Индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад, тимски 

рад 

Праћење информација за 

реализацију рада у 

библиотеци. 

Праћење 

педагошке 

литературе, 

периодике, 

стручних 

приказа из 

области 

библиотекарства 

и наставе 

 

 

 

Свакодневно  

Разврставање 

литературе 

према већ 

утврђеном 

распореду 

Набавка литературе. 

Анализа примера 

добре литературе. 

Анализа информација 

и њихово коришћење 

за потребе 

библиотечких 

корисника 

Индивидуални 

и фронтални 

рад Циљеви и 

задаци 

планираних 

активности 

Праћење информација за 

реализацију рада у 

библиотеци. 
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Учествовање у 

прикупљању 

прилога за 

школски лист 

 

3. 

Сачиниће 

чланак,извештај 

или осврт на 

библиотеку, али 

прикупљаће и 

текстове за 

школски лист 

 

Врши одабир 

прилога за школски 

лист 

 

Прикупљање, 

презентација 

 

 

Групни рад 

Укључивање ученика у 

школске активности. 

 

Организовање 

сусрета са 

познатим 

дечијим писцем 

или песником 

 

 

3. 

Илустровање и 

припремање 

рецитала или 

одломка текста 

и вршење 

презентације 

припремљеног 

Договарање 

посете,израда плана 

посете,договор са 

учитељима о 

реализаци 

активности. 

Врши одабир песме 

или текста 

 

Упућује, усмерава, 

коригује 

 

 

Тимски рад 

Неговање лепе речи. 

Учествовање у 

раду стручних 

органа Школе 

 

По потреби 

Дају своје 

предлоге и 

сугестије у вези 

наставних 

садржаја 

Учествује у 

реализацији 

наставног плана и 

програма и 

доприноси његовом 

побољшању 

 

Договарање, 

упућивање, дискусија 

 

 

Тимски рад 

Упознавање са правилима, 

дужностима и њиховим 

спровођењем. 

Израда 

годишњег 

извештаја 

 

2. 

Уношење у 

компјутер свих 

активности у 

току школске 

2013/14 године 

Анализа и 

презентација 

активности и 

постигнутих 

резултата у шкоској 

2013/14 години 

Давање примедби 

сугестија, 

припремање 

активности по 

редоследу догађаја, 

излагање резултата, 

презентација 

 

 

Фронтални 

рад 

Направити извештај о 

активностима у току 

године. 

                                     
Напомена  
Треба истаћи разлике и везе између свакодневне промоције коју раде библиотекари и стварног маркетинга, као јединог начина којим се могу остварири 

финансије нпр. аукцијом дечијих производа (цртежи, лутке, глинени производи, декупаж предмети итд.) чиме се подстиче стваралачки дух учесника, 

задовољство корисника али и јачање друштвених веза то јест повезивање школе и у њој библиотеке са друштвеном заједницом. 

Стварни маркетинг који је много ефикаснији од појединачних акција је процес који почиње истраживањем тржишта, његових могућности у реализацији 

предвиђених активности, а затим и одабир начина на који ће дата акција донети добит или корист за све учеснике. 

Посебан значај има рекламирање које прати одређене потребе нпр. библиотеке за књижну и не књижну грађу, а промотивне поруке садржане у 

рекламирању представљају кључне компоненте којима се укратко представља установа тј. школа и њени производи – услуге. 

Промоција је једна од активности маркетинга којом се услуга, производ или установа представљају локалној заједници у циљу куповине, употребе или 

подршке датој акцији. 

Зато је неопходно оформити сајт школе где ће се приказати резулчтати рада али и потребе библиотеке. Такође, потребно је и обезбедити брошуре и 

памфлете на којима ће се приказати активности библиотечког особља и корисника библиотечких услуга. 
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16.Програм за психолошке кризне интервенције 

 

На основу приручника „ПСИХОЛОШКЕ КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА“ Школа 

је формирала тим. 

 

Задатак тима је да реагује ако се у школи догоди следеће: 

 природна смрт ученика (у школи или ван ње, на екскурзији, рекреативној настави) 

убиство ученика (у школи или ван ње) 

самоубиство ученика (у школи или ван ње) 

саобраћајна несрећа у којој озбиљно страда ученик или наставник (у близини школе, али и далеко од ње) 

насиље већих размера (масовна туча у школи, злостављање било које врсте) 

природна смрт, убиство или самоубиство наставника 

Или...било који догађај који озбиљно, за краће или дуже време поремети уобичајени ток живота у школи. 

 

Програм рада: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВИ ДАН 

(Добијање 

информације 

о догађају) 

 

провера телефоном веродостојност информције преко поузданихизвора: полиције, породице, 

локалних институција и сл. 

Уколико је информација директорпозива чланове Школског кризног тим 

Обавештавање особе задужене у Јединици за превенцију 

насиља при Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

Телефоном обавештавање свих запослених (укључујући и помоћноособље) окризном догађају и „у 

међусмени“ и заказивање хитног састанка свих запослених. 

подела са особљем проверене информације везане закризни догађај. 

Упознавање свих запослених са тешкоћама које ће можда имати нареднихдана. 

-представнике медија упућивати на особу која је задужена да 

даје информције и која једина може да контактира са медијима.  

-Фотокопирати текст „Упутства за наставнике“ и поделити 

свим наставницима (из Приручника) 

Позоввати  породицу/е погођених кризним догађајем и договорити се са њимаоко њихових жеља у вези 

пружања информација школском особљу и ученицима. 

Размотрити све добијене информације и одредите које ћете информације проследити запосленима у 

школи, ученицима, родитељима ђака и медијима. 
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Одредите на који начин ће информације бити прослеђене (у писменој илиусменој форми) 

Припремити 

Саопштење које ће се прочитати ученицима (текст саопштења налази се у Прилогу бр.4) 

Обавештење које ће се упутити родитељима других ученика (текст обавештења налази се у Прилогу бр.5) 

Правила за контакт са медијима (Прилог бр.6) 

Одредити просторију у којој ће стручни сарадник обављати саветодавни рад сазапосленима и ученицима 

којима је таква помоћ потребна. 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ДАН 

 

Почетак дана са кратким састанком особља које је у преподневној смени. 

Обавештавање о новим информацијама, уколико их имате. 

Утврдити да ли је потребно обезбедити замену за наставнике. 

Охрабрити запослене да, уколико за то постоји потреба, потраже помоћ у саветовалишту. 

Уколико се кризни догађај завршио фатално (смрт ученика или наставника) обавестити особље о времену 

сахране и договорите се око протокола у вези сахране. 

Заједно са особљем идентификовати особе које су најугроженије: брата или сестру уколико похађају исту 

школу, најбоље другове или другарице, особу са којом је пострадали био у емотивној вези итд. 

Исти састанак одржати и са особљем у поподневној смени. 

Током дана одржати састанак Кризног тима. На том састанку: 

Подсетити стручног сарадника да прати реакције најугроженијих особа. 

Уколико процените да су реакције најугроженијих забрињавајуће одлучите 

да ли је потребно позвати Мобилни тим (Прилог бр.7: Елементи за процену активирања Мобилног тима). 

Одлучите да ли неке школске догађаје (екскурзије, тестирање, писмени задаци, спортска и културна 

догађања) треба отказати или померити датум одржавања. 

 

 

 

 

ТРЕЋИ ДАН 

Почетак дана са дан кратким састанком запослених из прве смене (као и из другесмене) и информисање о 

корацима које је Кризни тим предузео. Чак и ондакада немате неке нове информације о корацима које је 

Кризни тим предузео,веома је важно да одржите тај састанак, јер на тај начин особљу упућујетепоруку да 

нису сами и да поштујете њихова осећања. 

Обавестите запослене о евентуалном доласку Мобилног тима и објаснитењихову улогу. 

Договорити се са породицом око евентуалне комеморације у школи. 

Уколико је у питању смрт ученика, одредити особу која ће сакупити све личнествари преминулог и у 

погодном тренутку вратити његовој породици. 

ЧЕТВРТИ, 

ПЕТИ... ДАН 

Активности у данима који следе зависиће од типа кризног догађаја који је школскузаједницу довео до 

кризе. 
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17.Програм прилагођавања школској средини 
 

Програм је намењен ученицима првог и петог разреда, као и новопридошлим ученицима школе, односно категоријама ученика који 

улазе у потпуно ново окружење, упознају се са новим начином рада и понашања, односима, обавезама, људима и сл. 

 

Циљеви: 

 Смањење психичке и физичке осетљивости код деце 

 Адекватна адаптација ученика на ново окружење (учитеље,наставнике), начин рада и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАПОМЕНА 

Радионица „Корак назад, напред два“ – 

прихватљиво понашање 
психолог Новембар 2015. 

 

Сарадња са учитељицом уколико уочи потребу за 

интервенцијом психолога/педагога 

Учитељица 

психолог 

Током школске 

године 

 

Анкетирање ученика – њихов доживљај школе Психолог 

педагог 
Новембар 2015. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Анкетирање ученика – њихов доживљај школе Психолог 

педагог 
Новембар 2015. 

 

Сарадња са одељенским старешином  уколико уочи 

потребу за интервенцијом психолога/педагога 

Психолог 

Педагог 

Одељенски 

старешина 

Током школске 

године 

 

Упитник за ученике 5. разреда психолог Јануар 2016.  

НОВИ УЧЕНИЦИ 

Упознавање новог ученика са другом-домаћином 

(члан ВТ) који ће му показати школу, салу, 

библиотеку, уционице, тоалете и који ће му бити 

од помоћи кад год му затреба помоћ 

Психолог 

Педагог 

Одељенски 

старешина 

Током школске 

године 
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18. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛИ 
 

Инклузивно образовање се фокусира на област настава и учење и значи могућност школе да обезбеди квалитетно образовање свој 

деци, без обзира на њихове различитости. Инклузија се истовремено повезује и са процесима демократизације у друштву и образовању, са 

посебним акцентом на укључивање у образовање ученика из маргинализованих група. 

С обзиром да се инклузивно образовање односи на децу са посебним потребама, као и на ученике са изузетним способностима, 

школа доноси индивидуални образовни план за сваког ученика коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу, као и напредовање и развој у складу са капацитетима. 

 

Акциони план тима за инклузију за школску 2015/2016.годину: 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

ВРЕМЕ 

Детаљније упознавање 

инклузивног тима са законском 

регулативом, прописима и 

корацима за сањичавање ИОП-а  

-Правилници и обрасци 

подељени члановима тима уз 

детаљно усмено упознавање  

Секретар 

(правник) и 

педагог 

школе у 

сарадњи са 

инклузивним 

тимом 

Педагог школе Септембар 

2015. 

Идентификовање ученика за ИОП - евиденционе листе      

-разговори са родитељима 

-праћење напредовања 

ученика у настави 

 

-одељеске 

старешине 

-родитељи 

-ИО тим 

-учитељи и 

предметни 

наставници 

-одељенске 

старешине  

-педагог школе 

Септембар 

/октобар 

2015. 

године 

Формирање ИОП тимова -за сваког ученика 

формирати тим у 

минималном саставу: ПП 

служба, одељенски 

-ИО тим -ИОП тим - током 

године 
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старешина, предметни 

наставник, родитељ  

- по потреби укључити и 

друге спољне сараднике 

 

Израда педагошког профила 

ученика 

-процена како дете учи, 

његових социјалних и 

комуникацијских вештина, 

самосталности и бриге о себи 

и утицаја спољашњег 

окружења на учење 

-ИОП тим -одељенски 

старешина 

- након 

идентифик

ације  

Доношење одлуке о даљем  

начину рада са учеником; 

Упућивање ученика 

Интерресорној комисији 

-  израда прилагођеног 

програма (прилагођавање 

метода, облика, 

средстава....рада) 

 

- ИОП тим 

-

Интерресорна 

комисија 

-одељенски 

старешина 

- након 

израде 

педагошког 

профила 

-извештај 

Интерресо

рне 

комисије  

Примена и праћење резултата 

прилагођеног програма 

- праћење напредовања 

ученика према прилагођеном 

програму 

-предметини 

наставник 

-одељенски 

старешина 

-ИОП тим 

-одељенски 

старешина 

Кварталано 

Израда ИОП-а - одабирање приоритетних 

предмета/области 

-дефинисање крајњег циља, 

корака/активности у 

реализацији циља, 

учесталости активности, 

носиоца активности и 

очекиваних исхода 

-ИОП тим -одељенски 

старешина 

- након 

утврђивањ

а да  

прилагођен

и програм 

не даје 

резултате и 

на основу 

мишљења 

Интерресо

рне 

комисије 

Праћење и евалуација примене - процена остварености -ИОП тим  -одељенски двомесечно
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ИОП-а очекиваних исхода старешина /тромесечн

о и на крају 

наставне 

године 

Процена успеха ученика  на крају 

школске 2015/2016. Године, који 

је наставу похађао по ИОП-у 

(1,2,3) 

Анализа евалуационих листа 

предметних наставника 

- разговор са учеником и 

родитељима (педагог) 

ИО тим и 

инклузивни 

тим 

Педагог школе Јун месец 
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19.Програм подршке и компензаторни програми за ученике из 

осетљивих група 
 

Циљеви: 

 Интеграција, откривање и подстицање развоја очуваних способности, подстицање развоја и стабилизација осећања сигурности, 

задовољства и самопоштовања, развој комуникативних способности, разумевање и задовољавање потреба других и развој навика и 

социјализације у целини ученика са сметњама у развоју. 

 Развијање осетљивости за потребе ученика који теже напредују, развијање способности за препознавање тих потреба и мотивације 

за пружање помоћи у задовољавању тих потреба у границама могућности; прихватање различитости као нормалности и иницијални 

развој вредносног система заснованог на позитивном искуству са ученицима који имају сметње у развоју, код ученика без развојних 

сметњи.  

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовање ученика из осетљивих група ПП служба,одељенске 

старешине 

Септембар 2015. 

Састављање ИОП-а Тим за ИО Септембар 2015. 

Обезбеђивање уџбеника за ученике слабијег материјалног статуса 

кроз акцију прикупљања донација 

Тим социјалног 

програма школе 

Септембар 2015. 

Обезбеђивање бесплатне ужине Директор школе 

Секретар школе 

Септембар 2015. 

Помоћ у прилагођавању школи/наставницима ученика 1.и 5. 

разреда са неким видом  развојних сметњи 

Одељенске старешине 1. 

и 5. разеда, родитељи, 

ПП служба 

Септембар 2015. и током 

године 

Помоћ у прилагођавању школи/наставницима ученика који су 

дошли из друге школе и ученика који показују потребу за тим 

Одељенске старешине, 

родитељи, стручна 

служба 

Током године 

Појачан васпитни рад са ученицима Психолог Током године 

Обележавање светског дана хране и борбе против сиромаштва Одељенске старешине, 

ПП служба 

Октобар 2015. 

Анализа постигнућа ученика из осетљивих група и препоруке за 

рад  

ПП служба Пред крај октобра 
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Анализа постигнућа ученика из осетљивих група и препоруке за 

рад  

ПП служба Јануар 2016. 

Радионица на тему “Сви смо једнаки и имамо једнака права“  ПП служба Март 2016. 

Анализа постигнућа ученика из осетљивих група и препоруке за 

рад  

ПП служба Март 2016. 

Обележавање међународног дана Рома Одељенске старешине, 

тим социјалног 

програма, ученици 

Април 2016. 

„Моја породица и ја“-радионица ПП служба Мај 2016. 

Обележавање међународног дана породице Одељенске старешине, 

тим социјалног програма 

Мај 2016. 

Анализа постигнућа ученика из осетљивих група и препоруке за 

рад  

Тим за компензацију Јун 2016. 

Извештај о раду тима Тим за компензацију Јун 2016. 
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20. АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

-Програм предузимљивости и предузетности ученика- 

      Полазећи од тога да се  предузимљивост и предузетност ученика огледа у томе да ученик препознаје могућности у школи и заједници 

да идеју претвори у активност, покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остварењу циљева и постизању успеха, Програм предузимљивости и предузетности ученика може да се реализује и доведе у значајну 

корелацију програмом ученичке задруге „Липа“ . 

Циљеви: 

 Развијање позитивног односа према раду и стваралаштву, 

 Стварање радних навика и професионално усмеравање ученика; 

 Развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању; 

 Развијање одговорности за предузете обавезе и дужности и поштовање рада и радне дисциплине; 

 Утицај на стицање сазнања и освешћивање  ученика у раном периоду школовања, да друштву заснованом на знању нису потребни 

само образовани, већ активни и укључени појединци, способни да се прилагоде променљивим условима на тржишту рада, да сами 

иницирају промену и да уче континуирано-волонтерски рад деце (активно учешће ученика у развоју друштва). 

Задаци: 

 Прецизно дефинисање активности ,  

 Међупредметне корелације,  

 Оснаживању ученика за преузимање одговорности ; 

 Повезивање наставе са производним и другим друштвено-корисним радом; 

 Уређење и развој школе и сопствене средине; 

 Стицање средстава и њихово распоређивање за намене утврђене законом и Правилником о раду задруге. 
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Опис промене која се уводи-

Активност 

Начини  реализације Очекивани резултати и показатељи 

промене 

 

 

ШКОЛСКА РАДИОНИЦА 
 

Међупредметна корелација-Наставници 

српског језика, техничког и информатичког 

образовања, физике, ликовне културе, верске 

наставе, учитељице заједно са ученицима на 

секцији реализују активности поводом 

празника. 
 

Израда гипсаних фигура за празнике, 

новогодишњих украса, светлећих 

лампица за јелку, фабана јаја поводом 

Васкрса, фигуре Снешка Белића, Деда 

Мраза, Зеца, ликовни и литерарни 

радови поводом Божића и Васкрса. 

Организација Божићног и Васкршњег 

сајма. 

 

 

ШКОЛСКА ПРОДАВНИЦА 

Ученици.чланови Ученичке задруге и 

одељенске старешине на нивоу одељења 

прикупљају прошлогодишње (непотребне 

уџбенике) и школскки прибор, прикупљена 

средства предају координатору Задруге, да би 

исти на почетку шк.године организовао штанд 

за продају истих. 

 

Продаја производа ученичке задруге; 

набавка и продаја уџбеника, школског 

пробора, књига и других производа за 

потребе ученика.Прикупљена средства 

уплатити на рачун задруге. 
 
 
 

 

УСЛУГЕ 

Ученици виших разреда, у сарадњи са 

одељенским старешинама и педагогом школе, 

организују едукативна предавања и радионице 

за ученике нижих разреда на разне, актуелне 

теме-вршњачка едукација. 

Велика заинтересованост и ангажовање 

ученика виших разреда, позитивне 

реакције и евалуација ученика нижих 

разреда. 
 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Ученици, на нивоу одељења пишу чланке и 

занимљив материјал, који предају Уредништву 

школског часописа, да би исти урадили 

селекцију занимљивих садржаја. 

 

Објављивање Школски лист Основац 

поводом Дана школе и продаја истог. 

САБИРНЕ АКЦИЈЕ Организација еколошких акција у школском 

дворишту  и околини школе, озелењацање 

школског дворишта, организовање креативних 

радионица у циљу истицања значаја 

рециклаже. 

Развијање позитивног односа према 

раду и стваралаштву, јачање свести о 

потреби очувања животне средине. 

 

 


