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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

Школска 2018/2019. година 



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. 

 

 

 

 



Фонд часова за први разред и  предмете 

ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас 2 72 

6 Природа и друштво - - 

7 Ликовна култура 1 36 

8 Музичка култура 1 36 

9 Физичко и здравствено васпитање 3 108 

Укупно : А 19 684 

ред. 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1 Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

Укупно : Б 1 36 

Укупно : А+Б 20 720 

Ред. 

број В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

1 Редовна настава 22 684 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад – – 

4 Пројектна настава – 36 

5 Настава у природи 7 – 10 дана годишње 

Укупно : 

А+Б+В 

23 756 

Ред 

број 
Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1 Час одељењског  старешине 1 36 

2. 
 

Друштвене,  техничке,  хуманитарне,  спортске и културне активности 1-2 36 

 



А. Обавезно наставни предмети 

Назив 

предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог 

и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа 

и развијања интеркултуралности. 

Недељни фонд 

часова 
5 часова 

Годишњи 

фонд часова 
180 часова 

 

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 

 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 
 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

– разликује изговорени глас и написано слово; 

изговорене и написане речи и реченице; 

– влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

– разуме оно што прочита; 

– активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се чита; 

– препозна песму, причу и драмски текст; 

– одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и 

место дешавања у вези са прочитаним текстом; 

– уочи ликове и прави разлику између њихових 

позитивних и негативних особина; 

– изрази своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

– препозна загонетку и разуме њено значење; 

– препозна басну и разуме њено значење;  

– разликује слово, реч и реченицу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ  

И ПИСАЊЕ 

Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког писма. 

Речи и реченице као говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима која се обрађују/текстови предвиђени 

за глобално читање. 

Све врсте текстова који су написани штампаним или писаним 

словима. 

Језичке игре.  

Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка 

вежбања; моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, самостално писање и диктат). 

Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и тихо читање); 

питања којима се проверава разумевање прочитаног. 

Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће 

(нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

КЊИЖЕВНОСТ ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија  

Народна песма, Ја сам чудо видео 

Јован Јовановић Змај, Зимска песма 



– правилно изговори и напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно интерпункцијским знаком на 

крају; 

– правилно употреби велико слово;  

– учтиво учествује у вођеном и слободном 

разговору; 

– обликује усмену поруку служећи се одговарајућим 

речима; 

– усмено препричава; усмено прича према 

слици/сликама и о доживљајима;  

– усмено описује ствари из непосредног окружења; 

– бира и користи одговарајуће речи у говору; на 

правилан начин користи нове речи у свакодневном 

говору; 

– напамет говори краће књижевне текстове;  

– учествује у сценском извођењу текста; 

– пажљиво и културно слуша саговорнике; 

– слуша, разуме и парафразира поруку; 

– слуша интерпретативно читање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

– примењује основна правописна правила; 

– пише читко и уредно; 

– писмено одговара на постављена питања; 

– спаја више реченица у краћу целину; 

– пише реченице по диктату примењујући основна 

правописна правила; 

– гласно чита, правилно и са разумевањем; 

– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

– пронађе информације експлицитно изнете у 

тексту. 

Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, Пролеће/Мира 

Алечковић, Ветар сејач 

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви/У 

гостима/Ливадско звонце 

Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за зеку 

Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у наставцима) 

Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова година 

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; Дете/Деца су украс 

света 

Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, Сликар 

Перо Зубац, Добар друг ти вреди више 

Драгомир Ђорђевић, Није лако бити дете 

Проза 

Народна прича, Свети Сава и ђаци 

Народна прича, Деда и репа /Голуб и пчела 

Народна басна, Лисица и гавран 

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе 

Лав Николајевич Толстој, Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор Коларов, Дум-дум Оливер 

и његов бубањ 

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било слово/Весна Ћоровић 

Бутрић, Ноћни ћошак 

Избор из народних и ауторских загонетки (Десанка Максимовић, 

Загонетке лаке за прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране 

Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у школи 

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 

значајним личностима српског језика, књижевности и културе 

(Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита завичајна 

личност и др.); Милан Шипка: Буквар 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор) 



Избор из басни и сликовница за децу  

Књижевни појмови: 

– песма;  

– прича;  

– догађај; место и време збивања; 

– књижевни лик – изглед, основне особине и поступци; 

– драмски текст за децу;  

– шаљива песма; 

– басна; 

– загонетка. 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис  

и ортоепија 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно 

написане речи. 

Реченице као обавештење, питање и заповест. 

Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и 

презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у 

којој ученик живи, као и назив школе коју похађа.  

Правилно потписивање (име, па презиме). 

Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у 

реченици.  
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Говорење Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе.  

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

Слушање Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

Писање Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, 

сликама, о књижевном и некњижевном тексту. 

Писана порука. 



Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о 

сликама, поводом књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за диктирање. 

Читање Књижевни текстови.  

Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за 

куповину и др. 

Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, 

улазница и др. 

Информативни текстови:  

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о знаменитим 

личностима српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог понашања (бонтон); о месту 

у којем ученици живе; о животињама итд. 

 Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура. 

 

 Литература: 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења министра 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први 

разред основне школе,  уџбенички 

комплет; ћирилица 
Зоран Б. Гаврић, 

Мирјана Ковачевић 

 

 

650-02-00126/2018-07 од 

25.4.2018. 
„Маша и Раша” – игра словима, 

Буквар за 1. разред осоновне 

школе;  

„Маша и Раша - различак” 

Читанка за  први разред основне 

школе 
Радмила Жежељ 

 



 

Глобални план за српски језик 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ: 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 

ТИП ЧАСА 

У
К

У
П

Н
О

 ВРЕМЕ 

СТАНДАРДИ 

О У,В,С* 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I II III IV V VI 

1. 
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ                     

И ПИСАЊЕ 
22 48 

 70 
10 22 11 15 12 

      

2. КЊИЖЕВНОСТ 34 12 
  46 

  3 3 3 7 11 7 9 4 
1.СЈ.1.5.1.  1.СЈ.1.5.2.  

1.СЈ.1.5.3.    1.СЈ.1.5.4. 

3. 

ЈЕЗИК  

ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА 

6 5 

 

11   3  1 1 2 1 1 2 

1.СЈ.1.3.1. 1.СЈ.1.3.2. 1.СЈ.1.3.4. 

1.СЈ.1.3.5. 1.СЈ.1.3.6. 1.СЈ1.3.8. 

1.СЈ.1.3.9. 1.СЈ.1.3.10. 

1.СЈ.1.4.3. 

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

17 

 

 

36 

 

 

53 
10 1 3 3 1 

8 11 10 4 8 1.СЈ.0.1.1. 1.СЈ.0.1.2. 1.СЈ.0.1.5. 

1.СЈ.0.1.6. 1.СЈ.0.1.7. 1.Сј.0.1.8. 

1.СЈ.1.2.1. 1.СЈ.1.2.2.  

1.СЈ.1.2.3. 1.СЈ.1.2.4. 1.СЈ.1.2.5. 

1.СЈ.1.2.6. 1.СЈ.1.2.7. 1.СЈ.1.2.8. 
 

СЛУШАЊЕ 

ГОВОР 

ЧИТАЊЕ 

ПИСАЊЕ 
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4 
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4 
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1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

УКУПНО  79 101 
 

20 23 20 21 17 9 21 19 20 10 

 

 

 

 

 



 

Начин остваривања програма 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ: 

НАСТАВНА ОБЛАСТ 
 
Начини и поступци  остваривања програма 

1. 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ                

      И ПИСАЊЕ 

 Комбиновање различитих врста  дидактичког 

материјала: илустрација, шема, 

графикона 
 Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у раду 

 Обезбеђивање корелације са сродним предметима 
 Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима 

одељења 

 Постављање ученика у различите ситуације 
евалуације и самоевалуације 

 Појединачно шчитавање и логичко читање 
 Читање хорски, само повремено ( у циљу подстицања 

ученика који заостају у савладавању читања ) 
 Гласно читање уз аналитичку и критичку процену 

2. КЊИЖЕВНОСТ 

 Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, шема, 

графикона 

 Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду 

 Обезбеђивање корелације са сродним предметима 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима Одељења 
 Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 

3. 

ЈЕЗИК  

ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС, ОРТОЕПИЈА 

 Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, шема, 

 графикона 

 Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у раду 
 Обезбеђивање корелације са сродним предметима 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 



 Постављање ученика у различите ситуације 
евалуације и самоевалуације 

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  Комбиновање различитих врста дидактичког 

материјала: илустрација, шема, 
 графикона 

 Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у раду 
 Обезбеђивање корелације са сродним предметима 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

 Постављање ученика у различите ситуације валуације 
и самоевалуације 

 

СЛУШАЊЕ 

ГОВОР 

ЧИТАЊЕ 
ПИСАЊЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  
 

 Компетенција за учење 

 

 Рад са подацима и информацијама 

 

 Комуникација 

 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 Естетичка компетенција 

 

 Решавање проблема 

 Сарадња  

 Дигитална компетенција 
 

 

 

 



 

Назив предмета 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 

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. 

Годишњи фонд часова  72 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

Општи стандарди 

постигнућа 

ученика 

Исходи 

Ученик ће бити у стању да 

1. MeineSchule  разуме главне усмене информације  

 разуме најфреквентније речи и изразе из 

свакодневног спорог и разговетног 

говора  

 познаје изговор фреквентних гласова и 

најчешћих гласовних група 

користи једноставна језичка средства за 

исказивање информација 

 уме да обави основне комуникативне 

активности 

 познаје основне просторне и временске 

оквире 
показује интересовање за одређене појаве и 

личности из циљне групе 

Препознаје: 

 и разумљиво изговара гласове;  

 основну интонацију; 

 и користи фреквентне морфолошке облике и синтаксичке структуре. 

Разуме:  

 фреквентне речи;  

 једноставне исказе; 

 једноставне поруке и питања; 

 едноставна упутства; 

 предмет једноставног разговора других лица. 

Користећи једноставна језичка средства: 

 поздравља;   

 представља се;  

 захваљује се; 

 даје основне информације о себи; 

 тражи одређени предмет; 

 описује људе, предмете из свог окружења; 

 поставља и одговара на питања о темама које одговарају његовим/њеним 

интересивањима; 

2. MeineFreunde 

3. MeineFamilie 

4. Feste und 
Brauche 

5. Mein zuHause 

6. Essen und 

Trinken 

7. Kleidung 

8. Hierlebeich 

 



 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

 

                                                     МЕСЕЦ 

 

обрада утврђи

-вање 

остало 

 

свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. MeineSchule 8 2         4 3 
 

3 
 

10 

2. MeineFreunde  7 3        

 

3 1 6 10 

3. MeineFamilie   6 1       
 

3 1 3 7 

4. Feste und Brauche    5       

 

2 2 1 5 

5. Mein zuHause     6 3     2 2 
 

5 
 

9 

6. Essen und Trinken       5 4   

 

2 2 5 9 

7. Kleidung        6 3  3 
 

3 4 
 

10 

8. Hierlebeich         6 6 3 

 

1 8 12 

УКУПНО 8 9 9 6 6 3 5 10 9 6 22 14 36 72 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

ЈП „ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

DU UND ICH, 

немачкијезикзапрвиразредосновнешколе, уџбеник и  

аудио ЦД 

ИлдикоВрачарић,  

АнаБабић,  

ЦвијетаШмит 

ИванкаФајферЧагоровић 

650-02-00114/2018-07 

од 19.4.2018. 

 

 

 изражава допадање и недопадање, слагање и неслагање; 

формулише молбе и извињења 



 

Назив 

предмета 
МАТЕМАТИКА 

Циљ 

Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 
критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања 

и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Недељни фонд 

часова 
 5 часова 

Годишњи 

фонд часова 
180 часова 

 
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. 

 

ИСХОДИ 

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

− одреди међусобни положај предмета и бића и 

њихов положај у односу на тло; 

− упореди предмете и бића по величини; 

− уочи и именује геометријске облике предмета из 

непосредне околине;  

− именује геометријска тела и фигуре; 

− групише предмете и бића са заједничким 

својством; 

− сложи/разложи фигуру која се састоји од 

познатих облика; 

− разликује: криву, праву, изломљену, затворену и 

отворену линију; 

− црта праву линију и дуж помоћу лењира;  

− броји унапред и уназад и са прескоком;  

− прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве 

стотине и прикаже их на бројевној правој; 

− користи редне бројеве; 

− разликује парне и непарне бројеве, одреди 

највећи и најмањи број, претходника и следбеника;  

− користи појмове: сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика; 

− сабира и одузима два једноцифрена броја не 

записујући поступак;  

− сабира и одузима до 100 без прелаза преко 

десетице;  

− растави број на сабирке и примени замену места и 

здруживање сабирака ради лакшег рачунања; 

− реши текстуални задатак са једном операцијом; 

− разликује новчане апоене до 100 динара и 

упореди њихову вредност; 

ГЕОМЕТРИЈА 

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

Просторне релације.  

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, 

пирамида и купа. 

Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и 

троугао. 

ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж. 

БРОЈЕВИ 

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној 

правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и 

приказивање на бројевној правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза 

преко десетице и приказивање на бројевној правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у једнакостима с једном 

операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 динара. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Мерење дужине нестандардним јединицама мере. 



− уочи правило и одреди следећи члан започетог 

низа; 

− прочита и користи податке са једноставнијег 

стубичног и сликовног дијаграма или табеле; 

− измери дужину задатом, нестандардном 

јединицом мере; 

− преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на 

основу задатог упутства. 

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

Литература: 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Маша и Раша, Математика, уџбеник за 

први разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део); ћирилица 

Бранисалав Поповић. 

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

650-02-00059/2018-07 

од 27.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

МЕСЕЦ 
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СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1. 

 

ГЕОМЕТРИЈА: 
ВЕЛИЧИНА, ПОЛОЖАЈ И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

19          15 4 19 

MAT.1.2.1.MAT.1.2.2. 
MAT.1.2.3.MAT.1.2.4 
MAT.1.2.5.MAT.2.2.1. 
MAT.2.2.2.MAT.2.2.3. 
MAT.2.2.4.MAT.2.2.5. 
MAT.2.2.6.MAT.3.2.1. 

MAT.3.2.2.MAT.3.2.3. 
MAT.3.2.4.MAT.3.2.5. 

 
 2. 

 
ГЕОМЕТРИЈА: ЛИНИЈА     8       5 3 8 

 
3. 

 

БРОЈЕВИ   23 20 13 17 9 17 16 20 10 53 93 146 

MAT.1.1.1.MAT.1.1.2
MAT.1.1.3.MAT.1.1.4

MAT.1.1.5.MAT.2.1.1

MAT.2.1.2.MAT.2.1.3
MAT.2.1.4.MAT.2.1.

MAT.3.1.1.MAT.3.1.2

MAT.3.1.3.MAT.3.1.4

MAT.3.1.5. 

 

4. 
 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ       4 3   3 4 7 

УКУПНО 19 23 20 21 17 9 21 19 20 10 76 104 180 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
Начини и поступци 

остваривања програма 

 

1. 

 

ГЕОМЕТРИЈА: 

ВЕЛИЧИНА, 

ПОЛОЖАЈ И 
ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА 

Компетенција за учење 

Рад са подацима и информацијама 

Комуникација 
Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција 
Решавање проблема 

 Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

 

 
 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: илустрација, шема, 

графикона 
Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у раду 

Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима  

Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 
Стваралачке игре с циљем одређивања положаја објеката према 

себи 
Концима у боји, лењиром уочавати, а затим цртати линије 
и спајати тачке  

Цртање линија кредом по табли, бојицама по папиру, 

фломастером по фолији 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: илустрација, шема, 
графикона 

Користити методе/технике и облике рада, које 

активирају ученике и у којима су самосталнији у 
раду 

Обезбеђивањекорелације са сродним предметима 
Припремање наставника за часове, в одећи рачуна о 
особеностима 

одељења 

 
 

 

 2. 
 

ГЕОМЕТРИЈА: 

ЛИНИЈА  

 

3. 

 

БРОЈЕВИ  

 

4. 

 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 



 

 

 

Назив предмета СВЕТ ОКО НАС 

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

развијање способности за одговоран живот у њему. 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

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 безбедност 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  

 

САДРЖАЈИ 

− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући 

себе и друге; 

− правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне 

животне потребе за храном, водом и одласком у тоалет; 

− се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и 

других људи; 

− придржава се договорених правила понашања у школи и 

прихвата последице ако их прекрши; 

− сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  

− одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, школску и имовину других; 

− прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: 

поплава, земљотрес, пожар; 

− својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог 

непосредног окружења; 

− примењује правила безбедног понашања на путу од куће до 

школе приликом кретања улицом са и без тротоара и преласка 

улице;  

− снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката;  

− одреди време својих активности помоћу временских 

одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, 

сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра; 

− посматрањем и опипавањем предмета одреди својства 

материјала: тврдо – меко, провидно – непровидно, храпаво –

глатко;  

Ја и други 
Основна осећања (радост, страх, туга и бес). 

Основне животне потребе (дисање, храна, вода, спавање 

и потреба за тоалетом). 

Сличности и разлике по полу, старости, способностима 

и интересовањима. 

Живи свет 
Биљке и животиње око нас, делови биљке, сличности и 

разлике међу биљкама, гајене биљке,гајене животиње, 

сличности и разлике међу животињама, наше тело, наша 

чула, у природи је све повезано, промене у природи 

Здравље и 
безбедност 

Здрав начин живота: становање, одевање, исхрана, 

лична хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће до 

школе (кретање улицом са и без тротоара, прелажење 

преко улице, безбедно место за игру). 

Опасне ситуације по живот, здравље и околину, 

превенција и правилно понашање (у дому и школској 

средини, саобраћају, током природних непогода). 

Оријентација 
у простору и 
времену 

Кретање и сналажење у простору у односу на просторне 

одреднице: напред-назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу на временске одреднице: 

делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра. 

Човек ствара 
Човек ради и ствара (материјали и средства за рад, 

производи људског рада). 

Материјали за израду предмета (дрво, камен, метал, 

стакло, гума, пластика, папир, тканина) и њихова 



− учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује 

природне феномене; 

− разликује природу од производа људског рада на 

примерима из непосредног окружења; 

− препознаје облике појављивања воде у непосредном 

окружењу: потоци, реке, баре, језера; 

− препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: 

равница, брдо, планина; 

− идентификује биљке и животиње из непосредног окружења 

на основу њиховог спољашњег изгледа; 

− уочава разноврсност биљака и животиња на основу 

спољашњег изгледа; 

− препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и 

њихову улогу у његовом свакодневном животу; 

− препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у 

његовом свакодневном функционисању и сазнавању 

окружења; 

− штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

− се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

− повезује резултате 

 учења и рада са уложеним трудом. 

својства (тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво- 

глатко). 

Разноврсност 
природе 

Сунчева светлост и топлота. 

Основна својства ваздуха: провидност, мирис, кретање. 

Облици појављивања воде: потоци, реке, баре, језера, 

киша, снег. 

Облици појављивања воде у непосредном окружењу. 

Основна својства воде: укус, мирис, провидност, 

раствара поједине материјале. 

Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

Изглед земљишта у непосредном окружењу. 

Основна својства земљишта: боја, растреситост, 

влажност;  

Карактеристичне биљке и животиње у непосредном 

окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња на примерима сисара, 

птица, риба, инсеката. 

Човеково тело – делови тела (глава, труп , руке и ноге) и 

чула (вида, слуха, укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости и 

топлоте за живот биљака, животиња/човека. 

Одговоран однос човека према животној средини 

(штедња воде, одлагање отпада на предвиђена места, 

брига о биљкама и животињама). 

 

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

Литература: 

 

СВЕТ 

ОКО НАС 
„ KLETT” 

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, 

уџбеник за први разред основне школе; 

ћирилица 

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

650-02-00100/2018-07 од 

27.4.2018. 
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Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 
1. 

 

 
Ја и други 

Комуникативна, за учење, за 
сарадњу, естетичка, за 

одговорно учешће у 

демократском друштву, за 
одговоран однос према 

околини,  компетенција за 

целоживотно учење, вештина 

комуникације, рад са 
подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, вештина 
сарадње, брига за здравље, 

еколошка компетенција, 

естетска компетенција.  

1ПД.1.5.1. 
1ПД.1.5.2. 

1ПД.2.5.2. 

1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.5.3. 

1ПД.2.5.1 

1ПД.3.5.2. 

 

Ученик ће бити у стању да: 
− препозна и искаже радост, 

страх, тугу и бес уважавајући 

себе и друге; 
− правовремено и примерено 

ситуацији искаже своје 

основне животне потребе за 

храном, водом и одласком у 
тоалет; 

− понаша се тако да уважава 

различитости својих вршњака 
и других људи; 

− придржава се договорених 

правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 

заједничким активностима; 
− одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 
− чува своју, школску и 

имовину других. 

 

2. 
 

Здравље и безбедност Компетенција за целоживотно 

учење, вештина комуникације, 
рад са подацима и 

информацијама, дигитална 

компетенција, решавање 
проблема, вештина сарадње, 

брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.5.3. 
1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.2.3. 

1ПД.1.5.5. 

Ученик ће бити у стању да: 

− понаша се тако да уважава 
различитости својих вршњака 

и других људи; 

− придржава се договорених 
правила понашања у школи и 

прихвата последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима. 



− одржава личну хигијену и 
адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, школску и 

имовину других; 
− прати инструкције одраслих 

у опасним ситуацијама: 

поплава, земљотрес, пожар; 
− својим речима опише 

пример неке опасне ситуације 

из свог непосредног 

окружења; 
− примењује правила 

безбедног понашања на путу 

од куће до школе приликом 
кретања улицом са тротоаром 

и без тротоара и преласка 

улице; 
− снађе се у простору помоћу 

просторних одредница: 

напред-назад, лево-десно, 

горе-доле и карактеристичних 
објеката. 

 

3. 
 

Оријентација у простору и 

времену 

Компетенција за целоживотно 

учење, вештина комуникације, 
рад са подацима и 

информацијама, дигитална 

компетенција, решавање 

проблема, вештина сарадње, 
брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.1.4. 

1ПД.1.4.1. 
1ПД.1.4.4. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.4. 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.3.1.1. 

Ученик ће бити у стању да: 

- одреди време својих 
активности помоћу 

временских одредница: 

- делови дана, обданица и ноћ, 

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

прекјуче, прекосутра; 

- разликује природу од 
производа људског рада на 

примерима из непосредног 

окружења; 

- учествује у извођењу 
једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 

- повезује резултате учења и 
рада са уложеним трудом. 



 
4. 

 

Разноврсност природе Компетенција за целоживотно 
учење, вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, дигитална 

компетенција, решавање 
проблема, вештина сарадње, 

брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 
компетенција. 

1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.2.2. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.2.1.1. 
1ПД.2.2.3. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.2.1.1 

Ученик ће бити у стању да: 
− учествује у извођењу 

једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 

− разликује природу од 
производа људског рада на 

примерима из непосредног 

окружења; 
− препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, језера; 
− повезује резултате учења и 

рада са уложеним трудом. 

 
5. 

 

Живи свет Компетенција за целоживотно 
учење, вештина комуникације, 

рад са подацима и 

информацијама, дигитална 

компетенција, решавање 
проблема, вештина сарадње, 

брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 
компетенција. 

1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 

1ПД.1.1.5. 

1ПД.1.1.6. 

1ПД.2.1.3. 
1ПД.2.1.2. 

1ПД.2.1.4. 

1ПД.2.1.5. 

Ученик ће бити у стању да: 
− идентификује биљке и 

животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 
− уочава разноврсност биљака 

и животиња на основу 

спољашњег изгледа; 
− понаша се тако да не 

угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 
− повезује резултате учења и 

рада са уложеним трудом. 

 

6. 
 

Човек ствара Компетенција за целоживотно 

учење, вештина комуникације, 
рад са подацима и 

информацијама, дигитална 

компетенција, решавање 
проблема, вештина сарадње, 

брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска 

компетенција. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 
1ПД.1.3.6. 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.2.5.1. 

Ученик ће бити у стању да: 

− посматрањем и опипавањем 
предмета одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 
храпаво-глатко; 

− учествује у извођењу 

једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 
− разликује природу од 

производа људског рада на 

примерима из непосредног 
окружења; 



− повезује резултате учења и 
рада са уложеним трудом. 

− препозна и искаже радост, 

страх, тугу и бес уважавајући 

себе и друге; 
− правовремено и примерено 

ситуацији искаже своје 

основне животне потребе за 
храном, водом и одласком у 

тоалет; 

− понаша се тако да уважава 

различитости својих вршњака 
и других људи; 

− придржава се договорених 

правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима; 

− одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 
− чува своју, школску и 

имовину других. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 

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

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Недељни број часова 1 час 

Годишњи фонд часова 
 

36 часова 

 

ИСХОДИ: 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ /ТЕМА: САДРЖАЈИ: 

– опише, својим речима, визуелне 

карактеристике по којима препознаје 

облике и простор; 

– пореди своје утиске и утиске других о 

уметничким делима, изгледу 

објеката/предмета и облицима из 

природе и окружења; 

– одреди, самостално и у сарадњи са 

другима, положај облика у простору и у 

равни; 

– црта на различитим подлогама и 

форматима папира; 

– користи материјал и прибор у складу са 

инструкцијама; 

– обликује једноставне фигуре од меког 

материјала;  

1.ЛИКОВНА КУЛТУРА 

И ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени простор, природа и простор који је човек 

обликовао. Карактеристичне визуелне одлике по којима се препознаје врста 

простора. Значај чувања споменика или значајних објеката у најближем 

окружењу. Значај уређења простора у коме ученик борави.  

Уметничка занимања и продукти. Сликар – слика, вајар – скулптура, фотограф 

– фотографија... Изглед употребних предмета које су дизајнирали уметници. 

Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека…). 

Правила понашања и облачења у различитим установама културе, договорена 

правила понашања. 

2.ОБЛИЦИ У СВЕТУ 

ОКО МЕНЕ 

Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, правилни и 

неправилни облици. Својства облика (цело, део, велико, мало, високо, ниско, 

краће, дуже, уско, широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто).  

Положај облика у простору и у равни (горе, доле, између, испод, у, на, испред, 

иза, усправно, положено, косо, лево, десно).  

Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и машина. Смер 

кретања облика (налево, надесно, нагоре и надоле). Безбедност у саобраћају – 



– одабере, самостално, начин спајања 

најмање два материјала; 

– преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

– изрази, материјалом и техником по 

избору, своје замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у сарадњи са 

другима, употребне предмете мењајући 

им намену; 

– изрази познате појмове мимиком и 

покретом тела, без звука; 

– повеже одабрану установу културе са 

њеном наменом; 

– поштује договоре и правила понашања 

и облачења приликом посете установама 

културе. 

илузија величине покретних и непокретних објеката у односу на удаљеност од 

посматрача. 

Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења. Промена 

осветљености у току дана. Изглед облика и сенке у зависности од осветљења. 

3.ОБЛИКОВАЊЕ 

Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног руковања и одржавања 

материјала, прибора и радне површине, значај одржавања хигијене и безбедног 

руковања прибором. 

Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала поступком додавања. 

Спајање разноврсних материјала.  

Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, права, крива, светла, 

тамна, широка, уска, дугачка, кратка, непрекинута, испрекидана, груба, нежна, 

спирална, таласаста, степенаста...). Изражајна својства линија у односу на 

материјал и прибор. 

Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика које је створио човек. 

Изражајна својства боје у односу на материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и материјал погодни за преобликовање (оштећени 

предмети, амбалажа, остаци тканина...). 

Различите информације као мотивација за стваралачки рад. Природа и 

непосредно окружење; машта и стварни догађаји; приче, песме и текстови из 

књига и часописа за децу и уџбеника, уметничка дела...  

4.СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим књигама и уџбеницима. 

Стрип. Цртани и анимирани филм – традиционално урађени (слободоручно 

обликовани или нацртани ликови) и савремени (урађени у апликативном 

програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед места и ликова.  

Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и звучни знак. Лепо 

писање. Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс.  

 

Кључни појмови: простор, облик и линија. 

Литература: 



 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ KLETT” 

Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна 

култура за први разред основне школе,  

ћирилица 

Др Сања Филиповић 
650-02-00173/2018-07 

од 13.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

У оквиру наставне теме Ликовна култура и окружење  посебно ће се развијати међупредметне компетенције - Одговоран однос према околини, 

Естетичка компетенција и Дигитална компетенција. 

У оквиру наставне теме Односи у видном пољу посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Естетичка компетенција и Сарадња 

У оквиру наставне теме Обликовање посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Естетичка компетенција и Одговоран однос према 

околини. 

Област/тема Месец Тип часа 

У
к

у
п

н
о
 Стандарди 

постигнућа 

ученика 

Ред. 

број 

Назив IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б
р

а
д
а

 

У
т
в

р
ђ

   

ЛК.1.1.1 

ЛК.1.1.2 

ЛК.1.1.3 

ЛК.1.2.3 

ЛК.1.3.1 

ЛК.1.3.2 

ЛК1.3.3. 

ЛК.1.3.4 
 

1. Ликовна култура и 

окружење 

3 2         5 0 5 

2. Односи у видном пољу  2 4 3 3      5 7 12 

3. Обликовање 1    1 3 4 1   2 8 10 

4. Споразумевање    1    2 4 2 5 4 9 

Укупно 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 17 19 36  



У оквиру наставне теме Споразимевање посебно ће се развијати међупредметне компетенције – Сарадња, Комуникација и Одговорно учешће у 

демократском друштву. 

 

Назив 

предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и 

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

Недељни фонд 

часова 
1 час 

Годишњи 

фонд часова 
36 часова 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођењА 

Литература:  

 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
„ KLETT” 

Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник 

за први разред основне школе; 

ћирилица 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић 

Игњачевић 

650-02-00180/2018-07 

од 27.4.2018 

 

 

ИСХОДИ: 

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

– објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 
1.СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 

филмовима. Однос звук – лик, музика – радња. 

Композиције које илуструју различита осећања. 

Звук и тон (извори). 



– разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један 

певач/група певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих 

певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе; 

– препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

– повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и 

боју инструмента са карактером дела; 

– поштује договорена правила понашања при слушању музике;  

– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; 

– изговара у ритму уз покрет бројалице; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у 

групном певању и свирању; 

– свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким 

играма; 

– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама 

са бојама, ритам са графичким приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке 

игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст; 

– изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци 

из природе и окружења. Звучни знак (школско 

звоно, аутомобилска сирена...).  

Тон: боја (различити гласови и инструменти), 

трајање (кратак – дуг), јачина (гласан – тих), 

висина (висок – дубок).  

Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју различите боје 

људског гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и 

инструмент, два гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, оркестар).  

Различити жанрови везани за ситуације значајне 

за ученике (празници, приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, новогодишње и божићне 

песме...).  

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи музичке изражајности 

(условљеност).  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, 

рачунар...). 

2.ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз покрет – 

пљескање, пуцкетање прстима, корачање, 

дланом о надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање – правилан начин 

певања.  

Правилна дикција – изговарање брзалица и 

бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја и 

карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру и 

народне песме. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова уз боју 



(до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво и сол-

црвено). 

Дечји ритмички инструменти и начииа свирања 

на њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме 

– пулс, ритам, груписање удара.  

Певање и извођење музичких игара уз свирање 

на дечјим инструментима – песме уз игру, 

дидактичке игре, музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и на алтернативним 

изворима звука. 

Свирање графички представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

3.МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких инструмената од 

различитих материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и 

природе спонтаном или договореном 

импровизацијом.  

Креирање сопствених покрета уз музику која се 

изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и једноставне 

ритмичке пратње користећи различите изворе 

звука. 

Бирање инструмената на основу звука и 

стварање једноставне ритмичке пратње уз 

бројалице, песме и музичке игре.  

Стварање мањих ритмичких целина на основу 

музичког искуства – изговором у ритму, 

различитим покретима, предметима и дечјим 

ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и одговора на 

дечјим ритмичким инструментима у дијалогу.  

Стварање једноставне мелодије на краћи текст. 

Бирање познатих музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација за стварање звучне 

приче – праћење литерарног текста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

У оквиру наставне теме МУЗУЧКИ ИНСТРУМЕНТИ посебно ће се развијати међупредметна компетенција - Компетенција за целоживотно учење, 

дигитална и естетска компетенција. 

У оквиру наставне теме СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ посебно ће се развијати међупредметна компетенција - Компетенција за целоживотно учење, 

дигитална и естетска компетенција, компетенција за учење, рад са подацима, одговорност према здрављу, комуникација.  

У оквиру наставне теме МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО посебно ће се развијати међупредметна компетенција - дигитална и естетска компетенција, 

компетенција за учење, рад са подацима, комуникација, информацијa. 

Ред.бр. 
Предмeтна 

Област 
Месец 

Укупно 

   

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

   IX X XI XII I II III IV V VI 
 

1 
Извођење музике 

 
4 4   3 3 1 3 3 2  23 

МК.1.3.1. МК.1.3.2.  

2. Слушање музике  4  1  2   1  1 1 7 

МК.1.2.1. МК.1.2.2. МК.1.2.3. 

МК.1.2.4. МК.2.2.1. МК.2.2.2. 

МК.3.2.1. МК.3.2.2. МК.3.2.3.  

3. Музичко стваралаштво   1 2   1   1 1 6 

МК.1.4.1. МК.1.4.2. МК.1.4.3. 

МК.1.4.4. МК.3.1.1. МК.3.1.2. 

МК.3.1.3.МК.3.1.4.  

 

Укупно 4 5 4 5 3 2 4 3 4 2 36 

 



Назив 

предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Недељни фонд 

часова 
3 часа 

Годишњи 

фонд часова 
108 часова  

 

ИСХОДИ: 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА: САДРЖАЈИ: 

– примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изведе вежбе, разноврсна природна 

и изведена кретања; 

– комбинује и користи усвојене моторичке 

вештине у игри и у свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног држања 

тела и правилно држи тело;  

– примењује правилну технику дисања 

приликом вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку пратњу; 

– игра дечји и народни плес; 

– користи основну терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на просторима за 

вежбање; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развојпокретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости.  

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 
Ходање и трчање 

Ходање:  

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са реквизитом, 

– ходање са променом, правца и смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом правца и смера, 

– брзо трчање 20 м са стартом из различитих 

почетних положаја, 

– игре са коришћењем научених облика ходања 

и трчања. 



– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 

вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри учеснике у игри; 

– прихвати сопствену победу и пораз; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

– наведе делове свога тела и препозна њихову 

улогу; 

– уочи промену у расту код себе и других; 

– уочи разлику између здравог и болесног 

стања; 

– примењује здравствено-хигијенске мере пре, 

у току и након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора у коме живи 

и борави; 

– схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

– правилно се понаша за столом. 

Скакања  

и прескакања 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис.  

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором рукама. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања 

и прескакања. 

- - комбинује и користи усвојене моторичке 

вештине у игри и у свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бацања и 

хватања 

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте.  

Додавање лопте.  

Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у 

циљ. 

Пузања, 

вишења, упори и 

пењања 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 

слободном. 

Упори. 

Вежбе на тлу 
Основни садржаји 

Основни ставови и положаји. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу 

површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби. 

Вежбе равнотеже 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи или ниској 

греди. 

Кратак састав на линији обележеној на тлу, 

шведској клупи и ниској греди. 

Вежбе  

са реквизитима 

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз коришћење 

реквизита. 

Дизање и ношење предмета и реквизита на 

различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима.  

Игре са ластишом. 

Плес и ритимика 

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем 

напред. 

Народно коло по избору. 

Полигони 
Комбиновани полигон од  

усвојених вештина (вежби). 



 

 

 

 

 
поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у игри; 

- прихвати сопствену победу и пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 
- наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и других; 

- уочи разлику између здравог и болесног стања; 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

- правилно се понаша за столом 
 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер. 

Здравствено 

васпитање 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим.  

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област/тема 

Месец Тип часа 

У
к

у
п

н
о
 

СТАНДАРДИ 

ОБРАТОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
Ред.број Назив IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б
 

У
т
в

р
ђ

 

1. Физичке способности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 ФВ.1.1.1ФВ.2.1.1. 
ФВ.2.1.1. ФВ.3.1.1. 

2. 

 

М
о
т
о
р

и
ч

к
е 

в
еш

т
и

н
е 

       

Ходање 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1   87  

 

 

 

ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3. ФВ.1.2.4. 

ФВ.1.2.5. ФВ.2.2.1. 

ФВ.2.2.2.ФВ.2.2.3. 

ФВ.2.2.4.ФВ.3.2.1. 

ФВ.3.2.2.  

Скакања и 
прескакања 

2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

Бацања и 

хватања 

1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

Пузања, 
вишења, упори 

и пењања  

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Вежбе на тлу 
 

1 1 1 1   1 1 1 1 

Вежбе 

равнотеже 

1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

Вежбе са 
реквизитима 

1  1   2  1 1 1 

Плес и ритмика 1 1 1 1    1 1 1 

Полигони     1  2  1  

 Физичка и 

здравствена 

култура 

Култура 

вежбања и 

играња 

 2      2     11 ФВ.1.3.1.ФВ.2.3.1. 
ФВ.2.3.2. ФВ.3.3.1.  

ФВ.3.3.2.  

 Здравствено 
васпитање 

1 2     2  2  

УКУПНО 10 12 11 8 8 12 15 12 12 8   108  



Б.  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив 

предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима 

других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва.  

Годишњи фонд 

часова 
36 часова 

 

ИСХОДИ: 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА: САДРЖАЈИ: 

– наведе у чему је успешан и у чему жели да 

напредује; 

– уочава међусобне разлике и сличности са другим 

ученицима у одељењу; 

– понаша се на начин који не угрожава потребе, 

права и осећања других; 

– препозна код себе и других основна осећања; 

– препознаје примере поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, причама, филмовима; 

– преиспитује своје поступке и прихвата да не мора 

увек да буде у праву;  

– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права;  

– разликује добру и лошу комуникацију у 

сопственом искуству, ближем окружењу, књижевним 

делима, филмовима; 

– комуницира слушајући саговорника и тражи 

објашњење онога што не разуме; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему бисмо 

волели да напредујемо. 

Таленти и интересовања која поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају.  

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права детета. 

Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе – равноправност, одговорност, 

солидарност, поштовање и брига за друге, толерантност, праведност, 

поштење.  



– слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

– договара се и одлучује у доношењу одељењских 

правила и да се понаша у складу са њима; 

– својим речима образложи неопходност правила 

која регулишу живот у заједници; 

– препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало променити/побољшати; 

– заједно са вршњацима и наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу; 

– учествује у изради плана једноставне акције; 

– са другим ученицима изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији акције; 

– на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова функција. 

Одлучивање у одељењу/групи.  

Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције – подела улога, договор о 

роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције – видео, фотографије, текстови и 

сл.  

Промоција акције на нивоу школе – приказивање другим 

одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити боље. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Област/тема Месец Тип часа Укупно 

Ред.

број 

Назив I

X 

X XI XII I II III IV V VI Обрада Утврђ  

1. Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање 

социјалне интеграције  (Људска права) 

2           2 2 

2. Подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и 

потребама, свести о личном идентитету и особености, 

самопоштовања и самопоуздања  (Ја и други) 

2 4 2        7 1 

8 

3. Изражавање и комуникација осећања; проширивање знања и умења 
за решавање индивидуалних проблема, учење техника за 

превладавање непријатних емоционалних стања  

  2 4 3 1     8 2 

10 

4. Подстицање групног рада, договора и сарадње ( Одељење/група као 

заједница) 

     2     2  
2 

5. Подстицање социјалног сазнања, разумевање и прихватање 

међусобних разлика; учење видова самопотврђивања без 

агресивности и уз уважавање других  (Комуникација и сарадња) 

      3    3  

3 

6. Развијање комуникативне способности, конструктивног 

разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима  (Процеси у 

савременом свету) 

      1 4   4 1 

5 

7. Упознавање ученика са дечјим правима и подстицање и 

оспособљавање ученика за активну партиципацију у животу школе 

(Акција одељења/ групе) 

        4  4  

4 

8. 
Евалуација  

         2  2 
2 

Укупно 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 28 8 36 



Назив предмета 
ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Циљ 

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).  

Годишњи фонд 

часова 
36 часова 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) 
 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Област/тема Месец Тип часа Укупно 

Ред.

број 

Назив IX X XI XII I II III IV V VI Обрада Утврђ  

1. 
Увод 1          0 1 1 

2. 
Заједница као основ живота 

4 1         3 2 5 

3. 
Заједница љубави Бога и човека 

 5         3 2 5 

4. 
Неизмерна љубав Божија  

  4 3       5 2 7 

5. 
Црква-зејдница са Богом 

    2 3 3    5 3 8 

6. 
Христова љубав према људина 

       3 1  3 1 4 

7. 
Наша брига о свету 

        2 4 2 4 6 

Укупно 5 6 4 3 2 3 3 3 3 4 21 15 36 



I – УВОД 

 
1. Учимо о нашој вери - 
уводни час 

упознавање ученика и 
вероучитеља 

 упознавање ученика са 

садржајима предмета и 

начином рада 
 мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе 

 Когнитивни аспект: 
да разуме основнa сазнања о темама које 

ће се обрађивати на настави Православног 

катихизиса 

 Афективни аспект: 
бити подстакнут да активно учествује на 

часовима верске наставе 

Упознавање са садржајем 
програма и начином рада 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

 
Катихета (вероучитељ) би требало стално 

да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), 

већ као настојање да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и спроведу у живот 
кроз слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

 
На почетку сваке наставне теме ученике би 

требало упознати са циљевима и исходима 

наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

 Врсте наставе 
Настава се реализује кроз следеће 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

 

 

 
Моја породица 

Моја школа и другари 
Ми смо део Божје 

породице (Цркве) 

ученицима пружити основ за 

разумевање човека као бића 

заједнице 
пружити ученицима 

елементарно знање о Богу као 

бићу заједнице 

 Когнитивни аспект: 

моћи да опише и објасни значење појма 

заједнице као и његов однос према њему 
блиским особама (породици) 

моћи да препозна да не можемо једни без 

других 
знати да нас љубав повезује са другима 

знати да се правилно осени крсним знаком 

знати да је Бог Света Тројица (Заједница) 

знати да крштењем постајемо 

приче и слике које 

приказују породицу 

може и прича о 
„малој породици“ (деца 

са једним родитељем, 

или старатељем) 
садржаји у вези са 

животом у школи (нова 

заједница); односи у 

заједници, 



  чланови Божје породице (Цркве) правила 

понашања 

облике наставе: 

 теоријска настава (35 часова) 

 Афективни аспект: 

• пожелети да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници 

• желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњима 

 Божја породица 

(ко су чланови 

Божје породице; 

како се постаје 

њен члан...) 

 практична настава (1 час) 

 Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици; 
  

 Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

 Дидактичко методичка упутства за 

 реализацију наставе 

 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног 

катихизиса, група располаже. 

 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

 

5. Послушност 

 

6. Даривање – нашa 

љубав 

 

7. Цео свет на дар 

 

8. Оче наш - зовемо 

нашег Бога 

• пружити основ за 

разликовање и 

упоређивање 

породичних односа и 

односа који владају у 

Цркви 

• пружити основ за 

упознавање односа који 

владају између човека и 

Бога 

• пружити основ за 

разумевање да је 

молитва наш разговор 

са Богом 

• омогућити ученицима да 

увиде да се породични 

односи и односи у 

Цркви исказују на 

конкретан начин 

• ученицима пружити 

основ за разумевање да 

се кроз међусобне 

односе љубави остварује 

јединство 

 Когнитивни аспект: 
• знати да заједница са Богом почива 

на слободи 

• знати да је послушност израз 

љубави 

• моћи да препозна да је даривање 

плод љубави 

• моћи да сазна да је молитва 

разговор са Богом 

• моћи да усвоји текст молитве Оче 

наш 

• знати да је Бог Отац створио 

свет из љубави 

• моћи да препозна да је наш 

живот Божји дар 

• знати да Бог жели да живимо у 

заједници са Њим 

 Афективни аспект: 

• показивати жељу да љубав исказује 

на конкретан начин 

• бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

 приче које говоре 

о томе да када 

некога волимо, 

онда га и 

слушамо 

 како можемо да 

помогнемо 

другоме; 

љубављу чиним 

добра дела 

 садржаји који 

говоре и 

приказују лепоту 

створеног света 

 песмица: „Ал` је 

леп овај свет“, Ј.Ј. 

Змај 

 Бог је цео свет 

створио из 

љубави 

IV - НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

 пружити 

ученицима 

неопходно знање о 

 Когнитивни аспект: 
•моћи да препозна основне 

догађаје библијске приповести о 

Христовом рођењу 

 

 Новозаветно 

сведочанство о 



РОДИ! 

 

9. Бог долази у овај 

свет 

 
10. Христос се роди 

– Божић у мом дому 

 
11. Како је Растко 

постао Св. Сава 

 
12. Свети Сава, 

слава у школи и у 

мојој породици 

доласку Спаситеља 

у свет 

 
 указати ученицима 

да је послање Сина 

Божјег дар љубави 

Бога Оца свет 

 пружити 

ученицима 

елементарно знање 

о Светоме Сави 

• моћи да препозна и именује 

главне личности из библијске 

приче о Христовом рођењу ( уз 

помоћ иконе празника и по 

кључним симболима) 

•моћи да препозна да је прослава 

празника догађај целе породице кроз 

који се остварује заједница љубави 

•моћи да усвоји текст (садржај) и 

мелодију песме ( Божић, Божић ) 

• моћи да препозна да је Свети Сава 

посветио свој живот Богу због 

љубави према Њему 

 Афективни аспект: 

По завршетку теме: 

• код ученика ће се развити жеља 

да активно учествује у прослави 

Христовог рођења 

• код ученика ће се развити жеља да 

према ближњима подражава 

пример љубави Светога Саве 

Христовом 

Рођењу 

(препричано и 

прилагођено) 

 Божићна песма: 

„Божић, Божић 

благи дан“ 

 Свети Сава – 

остварени син 

Бога Оца ( кроз 

љубав и 

заједницу са 

Богом, свако од 

нас постаје као 

Свети Сава) 

 Химна Светом 

Сави 

 Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

 У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном процесу. 

 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота. 

 Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

 

13. Бог ствара свет 

 

14. Свет је наш дом 

 
 

15. Прихватимо 

дарове Божје 

 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

стварању света 

• омогућити ученицима 

да схвате и доживе 

Цркву као заједницу 

сабраног Божјег народа 

• подстицати ученике на 

лично учешће у животу 

Цркве 

 Когнитивни аспект: 
•моћи да опише појединости 

библијске повести о стварању 

света 

• моћи да разликује оно што је Бог 

створио од онога што је човек 

направио на примерима из 

непосредног окружења 

• знати зашто за Бога кажемо да је 

Творац 

•моћи да објасни, на елементарном 

нивоу, повезаност људи и природе 

• уочити да се у Цркви остварује 

 Библијско 

казивање о 

стварању света 

 Живот првих 

људи-Божја жеља 

да свет буде 

Црква 

 Човек не 

прихвата Божје 

дарове- 

непослушност и 

себичност 



16. Где је љубав ту је 

Бог 

 
17. Христова вечера 

са ученицима 

 
18. Литургија - 

окупљање Божје 

породице 

19. Пост – стаза 

љубави 

 јединство људи и природе са 

Богом 

• знати да у заједници са Богом 

учествујемо слободно – само ако 

то желимо (пример Светога Саве и 

његовог слободног избора) 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) на 

којем се окупља Божја породица 

 Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља 

да својом послушношћу изражава 

своју љубав и слободу 

• ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

 Прича:“Где је 

љубав, ту је Бог“, 

Л.Н. Толстој 

 Прва Литургија 

(Христови 
ученици); 

„Православна 

читанка“, с. Нина 

Неранџић и Ана 

Савковић 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 

Заједница као основ живота – 4 

Заједница љубави Бога, човека и 

природе – 5 

Неизмерна љубав Божја-Христос се 

роди! – 6 

Црква – заједница са Богом – 8 

Христова љубав према човеку и 

свету – 4 

Наша брига о свету – 6 

Евалуација – 1+1 

 

VI – ХРИСТОВА 

ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

 
20. Христова љубав 

према човеку и 

свету 

 
21. Препознајемо 

Христову љубав 

 
22. Христос васкрсе! 

 
 

 указати ученицима на 

величину Христове 

љубави према људима 

и свету 

 пружити ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању и 

васкрсењу 

 Когнитивни аспект: 
• упознати Христово учење као 

„учење“ о љубави и праштању ( на 

примерима из јеванђељских прича) 

• препознати и разумети да је 

права љубав када је показујемо 

делима 

• усвојити садржај и мелодију песме 

„Знаш ли ко те љуби силно“ 

• бити у могућности да опише 

појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

• препознати и именовати главне 

личности из библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним 

симболима) 

• препознати да је прослава 

празника догађај целе породице 

 Јевађељска прича 

Милостиви 

Самарјанин 

 Песмица: „Знаш ли 

ко те љуби 
слилно“ 

 Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом 

Васкрсењу 

(препричано и 

прилагођено ) 

 Прича: „Добро 

дрво“ Ш. 

Силверстејн 



  кроз који се остварује заједница 

љубави 

• моћи да опише прослављање 

Васкрса у својој породици 

• знати обичаје у вези са Васкрсом 

 Афективни аспект: 

• развијати потребу да делима 

исказују љубав 

• развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог 

највећег хришћанског празника 

  

VII – НАША 

БРИГА О СВЕТУ 

 

 

 
23. Човек домаћин у 

свету 

 

24. Радост служења 

 

25. Љубав према 

људима и природи 

је љубав према Богу 

 

26. Сваки човек је 

за нас Христос 

 

27. Научили смо о 

нашој вери 

 

• омогућити ученицима да 

у Христу препознају узор 

љубави према свету и 

човеку 

 
• подстицати ученике да 

љубав према Богу 

изражавају кроз љубав 

према људима и природи 

 
• установити обим 

разумевања и квалитет 

стечених знања у току 

школске године из 

Православног катихизиса 

 Когнитивни аспект: 

• моћи да преприча одабране приче 

које говоре о Христовој љубави 

према свету и човеку 

• на елементарном нивоу моћи да 

објасни међусобну повезаност свих 

људи и природе 

• препознати  и именовати 

поступке људи који су прожети 

љубављу према природи, људима и 

Богу 

• уочити у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда основне 

школе 

 Афективни аспект: 

• развијати жељу да се брине о 

биљкама и животињама и 

целокупној природи 

 

 Разне приче о које 

говоре о служењу 

човека човеку 

 Човекова брига за 

очување природе, 

биљака и 

животиња 

 Прича Свети 

Герасим и лав 

Јордан 

 Приче и слике о 

кућним 

љубимцима 



В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

Допунска настава 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

  

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
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 

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 

Начин и поступак 

остваривања 
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 

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... 

 

 

 

 



Пројектна настава 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је пројектна настава као облик образовно-

васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Усмерена 

је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету 

технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и 

васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Потреба за увођењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на савременим схватањима детета, наставе, функције 

образовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора информација и 

активности. Применом оваквог облика рада долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења примењивањем, 

развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и комбиновања конвергентног (логичког) и дивергентног 

(стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику рада поред централног 

захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање 

резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог 

резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес уважавајући специфичности наставних предмета у 

првом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости са 

којом долазе у први разред; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика уз поштовање 

њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо-комуникационих 

технологија. Зато овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са 

свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина 

и искустава и мотивација ученика.  

Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење 

информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; 

доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности.  

 

 

 



Недељни фонд: двочас у две недеље           Годишњи фонд: 36 часова 

 

                                                                                        НАЗИВ ПРОЈЕКТА:„ Животна средина и ја“ 

 

Циљ пројекта: оспособљавање ученика за посматрање и уочавање своје околине и допринос њеном очувању 

Врста пројекта: полуструктурирани тип проjекта 

Наставник:Светлана Радин,  учитељ-координатор 
Учесници у реализацији: Светлана Радин, учитељ,родитељи ученика, ученици 

 

 

ПОДТЕМЕ / АКТИВНОСТИ :  

Слагалица 

1-2. часа: 
Избор и разрада пројектног задатка са свим учесницима ( упознавање са пројектом , подела задужења) 

Избор теме  и разлагање теме на подтеме: Обликовање порука, непосредно окружење- опис (слободан  разговор;обликовање  усмене 

поруке ; усмено описивање ствари из непосредног окружења, промоцији активности  и вредновање ). 
             3-4.час  

          Различити, а исти,сарадња у одељењу (уважава различитости својих вршњака и других људи; 

сарарадња  са вршњацима у заједничким активностима и  промоцији активности  и вредновање ). 
 

Кад год можеш, рециклирај 

 

                        5-6.  час  
                        Чувајмо околину (израда цртежа,певамо и играмо се-, самостално проналажење  информација из  тексту;  

активно слушање  и разумевање  садржаја  књижевно-уметничког текста разликовање природе од производа људског рада на 

примерима из непосредног окружења и адекватво одлажгање отпада  на предвиђена места) 
               процена ангажмана ученика:родитељи, утисци ученика-самопроцена, ) 

                        7-8. час  одлазак у непосредну околину школе (одлагање отпада  на предвиђена места; сарадња  са вршњацима у 

заједничким активностима;  цртање на различитим подлогама и форматима папира; коришћење материјала  и прибора  у складу са 

инструкцијама; промоцији активности  и вредновање ). 
 

Чист ваздух дубок удах 

                     9-10 . час 

Шта знам о природним феноменима 

Рад у и кабинету  ( у паровима) усмено описивање  ствари из непосредног окружења) 

11,12-13.час Експерименти свуда око нас  
рад на огледима,  извођење једноставних огледа којима испитује природне феномене; сарадња са вршњацима у заједничким 

активностима;  сарадња и преузимање различите улоге у групи; 

 промоцији активности  и вредновање. 



 

Гозба за птице 

 

14-15. час Птице су са нама  (проналажање информације из  тексту; ) 

16-17. час Склониште за птице (превођење  једноставних  појмова и информација у ликовни рад;  сарадњи са другима, 
коришћење материјала и прибора  у складу са инструкцијама идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на 

основу њиховог спољашњег изгледа; 

лепо понашање према птицама  у непосредном окружењу;сарадња  у групи) 
 

Фибоначијеви кругови 

 

          18-19. 20 Гледање филма «Фибоичијев низ у природи“  филм настао у шетњи околином размена утисака, моделовање геометријска 
тела и фигуре; груписање предмета и бића са заједничким својством; цртање  на различитим подлогама и форматима папира;  сарадња у 

групи, процена рада ученика) 

 
 

Моја улица носи име 

 
21. 22. 23. час Свако има своје име  (проналажење информација  које су у тексту, правилна употреба великог слово; 

примена  основих правописна правила; 

 ликовни рад ученика ;цртање  на различитим подлогама и форматима папира; рад у групи) 

 

 

Омнибус –Басне у позоришту сенки 

 
          24.25.  Приче свуда око  нас (препознавање басне и  њено разумевање разуме  

 сценском извођењу текста; говор краћих  књижевних  текстова;  ликовно изражавање; цртање  на различитим подлогама и форматима  

папира; ) 
 

         26.27.  Заборављена басна – Басна у стрипу ( преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребљава  предмете мењајући им 

намену; користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај; 

учествује у школским приредбама и манифестацијама; сарађује и преузима различите улоге у групи) 
 

Јесте ли за шољу чаја? 

 
 

          28.  29 30. 31. 32.Лековите биљке у мојој  околини (самостално проналажење информација  који су  у тексту;  обликовање 

усмене поруку служећи се одговарајућим речима; идентификација биљке из непосредног окружења на основу њиховог изгледа;  

понаша се тако да не угрожавају биљке у непосредном окружењу, не чупа биљке из корена;повезивање резулта учења и рада са 
уложеним трудом:цртање на различитим подлогама и форматима папира;коришћење материјал и прибора  у складу са 

инструкцијама;разликовање  новчаниха поене до 100 динара и упоређује их;сарађивање  и преузимање  различитих улога  у 

групи;промоција акције и вредновање.) 



 

Презентација пројекта  

 

            33-36.  Презентација пројекта  „ Животна средина и ја“       

           Књига утисака (присутни  бележе своја запажања)- Процена ученичког ангажовања- вршњачко вредновање 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Рад одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице. 

Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења ученика. Важна 

област моралног развоја је васпитање ученика за правилан однос међу половима, за ставрање културних, радних и моралних навика. 

Одељенски старешина посебно упознаје ученике са правилима школског живота и рада и помаже им да својим понашањем не нарушавају 

већ уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања. 

Одељенски старешина нарочито указује на чување школске имовине и утиче на формирање навика чувања материјалних добара школе. Он 

помаже да ученици заузимају критички однос премa ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и настоји да код 

ученика формира позитиван став према другим ученицима, одраслима и имовини. На тај начин одељенски старешина активно утиче на 

формирање моралних ставова и уверења код ученика. 

У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом настоји да се кроз све наставне и и ваннаставне активности код ученика 

развија тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног односа према раду . 

Улога одељенског старешине у остваривању задатака физичког и естетског васпитања огледа се у формирању културно -хигијенских и 

здравствених навика ученика. Одељенски старешина упућује ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора, 

учионице, кабинета, лабораторије и других школских просторија. 

Естетска осећања својих ученика одељенски старешина развија почев од навикавања ученика на изглед учионице и којима живе и раде, 

развијања смисла за укусно одевање па све до организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама које пружају 

посебне могућности за неговање естетских осећања и доживљаја. 

У формирању одељенске заједнице одељенски старешина свијим ставовима, односима и схватањима ствара повољну атмосферу за 

успостављање социјалних односаод којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАД СА ОДЕЉЕЊЕМ 
САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Учвршћивање одељења као колектива ради постизања успеха 

,радне дисциплине и реализације васпитних задатака 

Непосредно васпитно деловање на колектив кроз 

разговор,предавања,указивање позитивних 

примера,саветода- 
вни рад 

Током целе школске 

године 

Упознавање ученика са правилима о њиховом понашању Разговор на чос-у;читање Правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика 

До 15.9. 

Подстицање израде и учешће у изради плана рада одељења Разговор на чос-у До 15.9. 

Оспособљавање ученика за самостално и одгодворно 

доношење одлука и сопствени развој 

Разговор на чос-у Током године 

Упознавање одељења са организационом структуром 
школе,годишњим програмом образовно-васпитног рада и 

подстицање ученика на укључивање у одређене програме,као и 

шире активности школе 

Разговор на чос-у Током септембра 

Упознавање ученика са организацијом слободних активности и 
ученичке организације у школи и ван ње и подстицање на 

учлањивање у удружења у складу са њиховим интересовањима 

и склоностима 

Индивидуални разговори,разговор на чос-у Током године 

Упознавање ученика са Протоколом о поступању у заштити 
ученика од насиља,занемаривања и злоставља-ња 

 

Разговор на чос-у До краја септембра 

Развијање ставова код ученика о заједничким циљевима 
одељенске заједнице и усклађивање личних и колективних 

интереса,избор и подстицање активности које доприносе 

формирању здравог језгра одељења 

Индивидуални разговори,разговор на чос-у Током године 

Реализација васпитних задатака кроз теме на чос-
у,обухватајући обавезне области васпитног рада 

:интелектуално,физичко,здравствено и еколошко 

васпитање,образовање за мир и толеранцију,узајамно 
разумевање и поштовање различитости 

Рад на чос-у, 
разговор,предавања,реферати ученика,израда 

паноа,акције,радионице... 

Током године 

Помоћ одељенској заједници у реализацији културно-забавних 

и спортских активности,њене сарадње са другим одељењима и 

реализацији других задатака одељења 

Разговори на чос-у Током године 

Планирање и реализација излета,посета,екскурзија.... Непосредно васпитно деловање у циљу 

унапређивања колектива и појединаца 

Према програму рада 

школе 

Брига о похађању наставе и других облика образовно-

васпитног рада 

Континуирано праћење и евиденција Током године 



ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање и праћење здравстве-них 
,материјалних,социјалних при-ликаи услова живота и рада 

ученика 

Индивидуални разговори са ученицима,упитник за 
ученике 

Током године;при-
купљање података о 

ученицима упитни-ком 

током септем-бра 

Упознавање различитих потреба,ин-тересовања,тежњи,дилема 
и пробле-ма ученика у циљу њиховог задовољења односно 

решавања,при-меним различитих метода,техника и 

инструмената 

Разговор са ученицима,сарадња са школским 
педагогом и психологом 

Током  

Праћење напредовања сваког учени-ка и одељења у целини у 

савладава-њу наставног плана и програма вас-питног рда 

,обухватајући ученичка знања,вештине ,навике,способности, 

развијености мотивације,стечене вредности и ставове,као и 
изграђеност црта личности,и то у свим облицима образовно-

васпитног рада,теоријској и практичној настави,допунском и 

додатном образовно-васпитном раду,слобод-ним 
активностима,на екскурзијама, 

културним и другим активностима 

школе,у циљу решавања уочених образовних,васпитних и 

других проблема и професионалног усмеравања  

Разговор са ученицима, 

систематско посматрање и 

праћење успеха у учењу, 

праћење развоја ученика, 
консултације са наставницима, 

анализа на седницама Одељенских већа,разговор 

са родитељима 
 

Током године 

Подстицање индивидуалног развоја кроз:мотивисање 

ученика,развијање радних навика,неговање основних и 

моралних вредности,верску толеранцију 

Континуирано указивање при-

мера,проучавање,саветовање, 

индивидуални разговори 

Током године 

Превентивни рад са ученицима или групом ученика који имају 

сличне васпитне и друге проблеме;праћење адаптације нових 

ученика и пружање помоћи 

Саветодавни рад, 

диференцирани педагошки  

поступци,сарадња са педагогом 

и психологом школе 
 

Током године 

Изрицање васпитних и васпитно-дис-циплинских мера,похвала 

и других стимулативних мера из надлежности одељенског 

старешине 

Разговор са ученицима, 

сарадња са директором, 

педагогом и психологом 
школе 

Током године 

Појачан васпитни рад са ученицима код којих за тим има 

потребе 

Разговор,саветовање Током године 

Учешће у раду дисциплинске комисије за тежу повреду обавеза 

ученика и повреду забране 

Разговор са учеником,родите-љем и члановима 

дисциплин-ске комисије 

Током године 



Учешће у изради педагошког профи-ла ученика,као и плана за 
сваког ученика 

Сарадња са члановима 
Стручног тима за инклузивно 

образовање и Тима за инклу-зију 

По потреби 

Учешће у изради плана заштите ученика Сарадња са члановима Тима за заштиту ученика 

од насиља,за-немаривања и злостављања 

Током године 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 
САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Информисање родитеља о захтевима које школа поставља 

ученицима и реализацији појединих програма и активности 

Разговори са родитељима,индивидуални рад Током године 

Информисање родитеља о успеху одељења у целини Разговори са родитељима,за-једничке анализе Током године 

Писмено обавештавање родитеља о постигнућима ученика у 
образовно-васпитном раду 

Писани извештај,подаци о успеху ученика у 
ђачкој књижици 

Извештаји квартално, 
на полугодишту и на  

крају године 

Упознавање родитељаса кодексом понашања ученика и кодексом 

понашања родитеља 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са Правилником о оцењивању и 

Правилником о материјално-дисци-плинској одговорности 

ученика 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за 
сарадњу са породицом 

Упитник за родитеље Током септембра 

Упознавање родитеља са Протоколом о поступању у заштити  

деце и ученика од насиља,занема-ривања и злостављања 

Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са инклузив-ним образовањем Разговори на родитељском састанку Током септембра 

Упознавање родитеља са планираним посетама,излетима, 

екскурзијом... 

Родитељски сатсанци,анкетира-ње 

родитеља,разговор 

Током године 

Припремање и вођење родитељских састанака:планирање 

времена,броја и садржаја сатанака(тематских,ре-
довних,ванредних) 

Родитељски састанци-информи-сање родитеља о 

раду и акти-вностима одељења,усклађива-ње 
васпитног деловања школе и родитеља 

Најмање 4 пута 

годишње 

Планирање и вођење групних и индивидуалних 

разговора(најмање 1 час недељно за пријем,а по потреби и више) 

Упознавање личности ученика, 

Усклађивање васпитног дело-вања кроз 
саветодавне разговоре са родитељима  

Током године 

Педагошко,психолошко и здравстве-но превентивно образовање 

родите-ља  

Предавање одељенског старе-

шине,педагога,психолога,радио-нице 

Током године 

Организовање заједничких разгово-ра са наставницима  Информисање  Током године 

Избор представника за Савет родите-ља школе Сарадња и размена искустава До 1.10. 

 



РАД СА ОДЕЉЕНСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА 
САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда програма рада Оде-љенског већа Планирање рада До 15.9. 

Обезбеђивање активног учешћа чланова Одељенског већа у 

раду седница при ана-лизи постигнутог успеха, 

дисциплине и реализацији  

наставног плана и програма, 

програма васпитног рада 

Анализа рада на седницама,међусобни разго-

вори и размена искустава и  

запажања 

Током школске 

године и крајем 

наставе 

Упознавање чланова Одељенског већа са развојем ученика Састанци Одељенског већа, 

индивидуални контакти на-ставника 

Током године 

Сарадња наставника у вези са избором ученика за ваннаста-

вне активности,додатни рад и такмичења 

Разговор  Током године 

Брига о проблему оптереће-ности ученика и решавање  

тог проблема 

Планирање контролних задатака 

 

 

Током године 

Корeлација рада и праћење квалитета наставе у одељењу-

примена савремених облика и метода рада у 

одељењу,правилна оптере-ћеност ученика 

Унапређивање наставе и увођење иновација Током године 

 

Координирање образовно-васпитних активности у 

одељењу и настави,ваннаста-вним активностима,разним 

акцијама и манифестацијама које школа организује у 

сарадњи са друштвеном сре-дином 

Разговор  Током године 

У сарадњи са члановима Одељенског већа праћење рада и 

развоја ученика укључених у допунску наставу 

Састанци Одељенског већа и индивидуални 

разговори,си-стематско праћење напредо-

вања ученика 

Током године 

Стручно усавршавање у установи и ван установе у циљу 

јачања компетенције одељенског старешине 

Разговор,предавања,присуство 

семинарима,стручним скупо-вима 

Током године 

 
 

 

 

 



ПРОГРАМ РАДА 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 

 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 и емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају 

 

Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком: 

 упознавањем пута ка Бечеју 

 Обилазак (града, центра града,Трг Погача,цркве....) 

 Обилазак дворца Дунђерски 

 Обилазак ергеле Зобнатица 

 

Време:мај 

Место:Бечеј,Зобнатица и дворац Дунђерски 

Разред:I/1 

Наставник:Светлана Радин 

Врема трајања:Једнодневна екскурзија 
 

 



ВАННАСТАВНЕАКТИВНОСТИ 

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 

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 

- демонстративна 
-експериментална 

- практичних 
радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и 

креативности 

-Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 



-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

 

 

 

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 

 

 

 

Реализатори школског програма у првом разреду школске 2018/2019. године: 

 

1. Светлана Радин, учитељица 

2. Гордана Бојанић, наставница немачког језика 

3. Владана Малешевић, наставница верске наставе 
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